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elke week bidden voor Arnhemmers  

 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

30 31 1 2 3 4 5 

Levensvragen 
 

Veel mensen vragen zich af wat het leven voor hen betekent. Een nieuw jaar... Hoe wil ik graag leven? Waarom 

maak ik moeilijke dingen mee? Waarom ben ik hier op aarde? Wat wil ik bereiken? Kan ik mijzelf de fouten 

vergeven die ik heb gemaakt? Het leven stelt je soms voor vragen waar je even geen antwoord op hebt. Thema’s 

die daarbij een rol spelen zijn onder andere: identiteit en zelfbeeld, relaties, verlieservaringen en stervensvragen.  

 

Verschillende organisaties en netwerken in Arnhem kunnen hierin iets betekenen, bijvoorbeeld: Levensvraagbaak 

Arnhem en het OKO. Bid voor meer aandacht voor de levens- of zingevingsvragen onder professionals in de in de 

stad en regio, die daarmee van doen hebben. En bid voor de individuele mensen met levens- of zingevingsvragen. 

Bid dat kerken wijsheid krijgen om goed te luisteren en mensen te ondersteunen. 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

6 7 8 9 10 11 12 

Dak- en thuislozen 

 

De winterperiode, met kou en slechte weersomstandigheden, is een  

moeilijke periode voor dak- en thuislozen in Arnhem. Deze week bidden we  

in het bijzonder voor deze groep. U kunt bidden voor de persoonlijke leef- 

omstandigheden van deze mannen en vrouwen. Voor veel van hen geldt  

dat zij door invloed van complexe problematiek op straat zijn beland.  

Laten we bidden dat God ingrijpt in de levens van deze mensen. Daarnaast kunnen we specifiek bidden voor: 

• De groeiende groep ‘verwarde’ personen die op straat beland vanwege (ernstige) psychiatrische 

problemen. Voor deze groep bestaat er op dit moment geen opvang. 

• Instanties in de stad die er zijn voor dak- en thuislozen. Denk hierbij aan het Stoelenproject 

(nachtopvang), het Kruispunt (dagopvang) en Iriszorg. Bid voor alle professionals en vrijwilligers die zich 

op deze plekken inzetten. 

• Eenzaamheid onder dak- en thuislozen. 
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http://www.levensvraagbaakarnhem.nl/
http://www.levensvraagbaakarnhem.nl/
http://okoarnhem.nl/


    

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

13 14 15 16 17 18 19 

Malburgen 

Malburgen bestaat uit de deelwijken Oost-Zuid, Oost-Noord, West, Immerloo 

en Het Duifje. De wijk telt 18.000 inwoners. Er huist de grootste verscheiden- 

heid aan culturen van alle wijken in Arnhem. Het aantal inwoners met een  

niet-Nederlandse achtergrond is boven de 50%, waarvan de meesten een  

Marokkaanse of Turkse achtergrond hebben. Met het Immerloopark heeft  

Malburgen het grootste stadspark van Arnhem-Zuid.  

Op een aantal vlakken scoort Malburgen een stuk minder positief dan het stedelijke gemiddelde: eenzaamheid, 

armoede, schuldenproblematiek, gebroken relaties en geweld. In de loop van de jaren is de bevolking eenzijdiger 

geworden waardoor een stuk vitaliteit is verdwenen. 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

27 28 29 30 31 1 2 

Ziekenhuis Rijnstate 

Deze week bidden en danken we voor ziekenhuis Rijnstate, inclusief de  

afdelingen in Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid. U kunt bidden voor alle  

patiënten, in het bijzonder voor hen die te maken hebben met langdurige  

of complexe zorg. Er zijn bijna 5.000 professionals werkzaam binnen  

Rijnstate. Een deel van hen staat onder hoge werkdruk. Wilt u daarom in  

het bijzonder bidden voor een goede, rustige werksfeer, patiëntvriendelijke zorg en voor genoeg personeel op alle 

afdelingen. Laten we ook bidden en danken voor de ruim 300 vrijwilligers in het ziekenhuis.  

Tenslotte is een dankpunt het hoge niveau van de zorg: er wordt goed samengewerkt, er vindt veel innovatie 

plaats en er zijn zeer gedreven artsen en afdelingen die met passie voor hun patiënten gaan. 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

20 21 22 23 24 25 26 

Bedrijven in stad & regio 
We kunnen danken voor: 

• De groei van de economie en de werkgelegenheid in de afgelopen jaren, naast Arnhem m.n. ook in Duiven 

• Ondernemers die creativiteit tonen: in het bereiken van groei of stabiliteit, met liefde voor mens en milieu 

• Mensen die zich dagelijks inspannen voor een bedrijf: voor ontwikkeling, collegialiteit en werkplezier 

We kunnen bidden voor: 

• Dat het goed mag blijven gaan en dat we leren om wijs om te gaan met de bronnen die we hebben 

• Dat we mogen ontdekken hoe iedereen goed mee kan doen op de arbeidsmarkt 

• Voor banen en een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in onze regio 

 


