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Jongeren in de stad 

 

Deze week bidden en danken we voor de jongeren in onze stad. Met veel van hen gaat het goed, en dat is een 

dankpunt. Maar er zijn ook jongeren met wie het niet goed gaat, omdat ze geen goede thuis-of schoolsituatie 

hebben of zich niet gesteund weten. Eenzaamheid is ook onder jongeren een toenemend probleem. We kunnen: 

• Bidden voor de ca. 10.000 middelbare scholieren in Arnhem, in het bijzonder vanwege de prestatiedruk die 

wordt ervaren 

• Danken en bidden voor het werk dat Youth for Christ doet in Arnhem-Zuid en voor het werk van Rijnstad 

op diverse plekken in de stad. Dat door hun inspanningen jongeren zich gehoord en gezien mogen voelen 

• Danken en bidden voor instanties in Arnhem die er zijn voor jongeren die het moeilijk hebben. Te denken 

valt aan jeugd-en opvoedinstelling Pactum, de afdelingen jeugdbescherming en jeugdreclassering van het 

Leger des Heils en stichting Lindenhout 

• Specifiek bidden en danken voor de jongeren om ons heen. Voor de wijze waarop ze uniek gemaakt en 

geliefd zijn door God 
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Klarendal & Sint Marten 

 

 

 

• Eenzaamheid is een probleem in deze wijken. Laten we bidden voor 

het maatjesproject van het inloophuis Sint Marten 

• Qua veiligheid gaat het minder goed in Klarendal. Laten we bidden  

dat de rust weerkeert en ook voor de juiste oplossingen 

• We kunnen danken voor de goede samenwerking tussen Villa Klarendal, het Inloophuis Sint Marten en het 

Stadsklooster Arnhem. En bidden voor de gezamenlijke activiteiten, zoals de komende paastasactie 

• Bid voor activiteiten die ervoor zorgen dat kinderen van 4-12 jaar meer uit huis komen na schooltijd. En 

dat zo vicieuze cirkels van werkloosheid en armoede, worden doorbroken 

• Bid voor de samenwerking tussen mensen van diverse etnische en religieuze achtergronden, dat wat 

wordt gedaan wordt voortgezet en dat er nieuwe ideeën ontstaan zodat mensen prettig samenleven 
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Duurzaamheid in Arnhem & regio 

 

Duurzaam omgaan met de aarde heeft te maken met recht doen: niet méér gebruiken dan ons toekomt en ons 

inzetten voor een eerlijke verdeling van bronnen. We hebben de aarde gekregen om te gebruiken, niet om haar te 

plunderen. Daar hoort goed rentmeesterschap bij. En een levensstijl die houdbaar is. We kunnen bidden voor 

doorbraken in ons gedrag, voor kennis, voor wijsheid en voor volharding in het doen van de goede dingen.  

 

We zien om ons heen mensen en bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van de schepping. 

Laten we danken en bidden voor deze goede voorbeelden: 

• Dat bedrijven slimme dingen verzinnen, zoals bijv. de herbruikbare katoenen broodzak bij de bakker 

• Voor economisch gezonde modellen en ondernemingen die duurzame ideeën succesvol maken 

• Voor bewonerscollectieven in o.a. de wijken Vredenburg/Holthuizen en Hoogkamp die zich inzetten voor 

duurzame vormen van energie in hun wijk 

• We kunnen leren van de nieuwe buurt De Kiem bij Schuytgraaf die helemaal energieneutraal gaat worden 

 

Laten we bidden -en handelen in lijn met ons gebed. Dat iedereen meewerkt, niet alleen een select groepje 

milieuhobbyisten of rijke mensen. En dat we niet naar anderen wijzen maar zelf de verantwoordelijkheid nemen.  

 

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 2019 wordt de kalender gemaakt en verspreid      

door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Salvo D’Agata (Pioniersgemeente Dynamis). 
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Sport 

 

Arnhem heeft meer dan 200 sportclubs. Sport maakt onze stad sterker.  

Vitesse is een grote club en een van de oudste Nederlandse voetbalclubs.  

Papendal geniet ook in heel Nederland bekendheid. Deze dochterorganisatie  

van NOC*NSF biedt trainingsfaciliteiten voor topsporters. Vitesse en Papendal 

dragen bij aan Arnhem door middel van projecten voor mensen in de knel. 

 

Sportbedrijf Arnhem (SA) is een belangrijke overkoepelende organisatie voor Arnhemse inwoners. Het exploiteert 

al jarenlang de zwembaden, sporthallen, sportparken en playgrounds in Arnhem. Het Sportbedrijf is sterk 

verankerd in buurten en wijken. En wil inwoners in beweging krijgen en houden. Want sport houdt mensen fit en 
vitaal, versterkt sociale verbanden, biedt opleiding en werk en draagt bij aan de profilering van de stad.  

 

• Laten we danken voor de plekken die we krijgen om te ontspannen en ons lichaam gezond te houden 

• Danken kunnen we ook voor de verenigingen en organisaties die hieraan bijdragen 

• We kunnen bidden voor leidinggevenden, trainers en vrijwilligers bij de sportclubs 

• Bid ook voor gezonde sportclubs en voor meer Arnhemmers die in beweging komen 

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


