
 

 

 

        Gebedskalender 
                 elke week bidden voor Arnhemmers 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

30 31 1 2 3 4 5 
Allerzielen 

 

Op woensdag 2 november is het Allerzielen, een dag waarop wij van oudsher onze gestorven geliefden 

herdenken en hen met onze herinneringen en gemis opdragen aan God. 

 

God, Vader van alle mensen, wees voor iedereen een veilig thuis, 

wees licht en leven ook voor hen die achterbleven, 

voor de partners, de ouders de kinderen, de broers en zussen,  

de vrienden, die elke dag weer de pijn van het gemis voelen. 

Wees licht voor hen in donkere uren, 

dat zij hun verdriet kunnen dragen zonder zich erin te verliezen, 

dat zij de scheiding van de dood kunnen verwerken 

zonder verbitterd of opstandig te worden. 

Wees licht voor hen in en door mensen in hun omgeving 

die hen troosten en ondersteunen. 

Dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

6 7 8 9 10 11 12 
Ambachtelijke beroepen 

 

Er komen steeds meer berichten over ambachtelijke beroepen die, vanwege het noodzakelijke 

energiegebruik of door duurder geworden grondstoffen, in de problemen komen. André Hilvers van 

bakkerij Hilvers meldde onlangs dat veel ambachtelijke bakkers in grote problemen verkeren. Een van 

de cafetaria’s in Arnhem heeft uit noodzaak de zaak voor 2 dagen per week moeten sluiten. Dit geldt 

ook voor andere ambachtelijke zaken. 

 

Gebed: 

• dank voor alle mensen in ambachtelijke beroepen die bereid zijn uit liefde voor hun werk extra veel 

werk te verzetten en ons een mooi product te leveren 

• voor maatregelen die de (landelijke en gemeentelijke) overheid kan nemen om deze beroepen voor 

de ondergang te beschermen 
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zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
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november 2022

https://m.youtube.com/watch?v=VxfDQVFFNCI
https://www.gld.nl/nieuws/7788545/snackbarhouder-pieter-sluit-deels-deuren-omdat-hij-te-duurzaam-is


  

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

13 14 15 16 17 18 19 
Stads- en streekvervoer 

Deze week bidden we voor allen die werken bij het stads-en streekvervoer in/rond Arnhem. We bidden: 

• voor goede werkomstandigheden voor personeel en wijsheid in bedrijfsvoering 

• dat buschauffeurs hun werk in veiligheid en met plezier mogen doen  

• voor de personeelstekorten in deze sector en de ontstane werkdruk 

Laten we danken voor de belangrijke sociale functie die deze vervoerders vervullen in Arnhem en regio. 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

27 28 29 30 1 2 3 
Laaggeletterden 

Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met basisvaardig-

heden, zoals taal en rekenen. Zij zijn niet of slecht in staat om geschreven informatie te gebruiken in het 

dagelijks leven en/of op het werk. Circa 10% van de beroepsbevolking in Arnhem (16-65 jaar) is laaggeletterd 

(8.000 – 10.000 Arnhemmers). Oorzaken kunnen liggen in de thuissituatie en de sociale omgeving, in het 

onderwijs en in factoren zoals leer- en gedragsproblemen, taalzwakte en dyslexie.  

 

We kunnen bidden: 

• dat laaggeletterden zich niet schamen en hulp durven vragen zodat mogelijkheden worden ontdekt 

• dat hulpverleners signalen van laaggeletterdheid opmerken 

• we danken voor organisaties die zich inzetten voor deze groep, zoals de Vrijwilligerscentrale en Rozet 

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt 

en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. 

De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2021 wordt de kalender gemaakt en verspreid  

door:  Wim  Bos  (Stadswerker  Koepelkerk),  Marieke  Meijer-Bernard  (Stadsklooster  Arnhem)  en  Rick  Jansen  (Villa  Klarendal). 

 

 

   Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

20 21 22 23 24 25 26 
Mantelzorgers 

Je bent mantelzorger als je langdurig (>3 maanden en >8 uur per week) en onbetaald zorgt voor een naaste 

die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Het geven van mantelzorg wordt vaak als iets 

vanzelfsprekends gezien; je geeft zorg vanuit persoonlijke betrokkenheid. Mantelzorg is een extra belasting 

naast ander werk, taken en verantwoordelijkheden die iemand heeft. Laten we bidden: 

• dat mantelzorgers altijd voldoende gehoord en gezien worden 

• dat zij bewust zijn van hun mogelijkheden en hun grenzen 

• dat de nodige ondersteuning beschikbaar is en gevonden wordt 

 

Het Arnhemse MVT (Mantelzorg Vrijwillige Thuishulp) heeft het voortouw genomen tot een betere 

samenwerking tussen ondersteunende partijen. Plannen zijn gemaakt en in uitvoering om als een 

‘Gideonsbende’ te werken aan maximale ondersteuning voor de mantelzorgers in Arnhem. 


