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Mantelzorgers 

 

Je bent mantelzorger als je langdurig (langer dan 3 maanden en meer dan 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. Maar mantelzorg komt er altijd 

extra bij, naast andere zaken die belangrijk zijn, zoals: gezin, werk, hobby en sociale contacten.  

 

De gemeente Arnhem biedt ondersteuning onder meer aan via het ondersteuningspunt Mantelzorg en Vrijwillige 

Thuishulp in Arnhem (MVT). MVT ondersteunt mantelzorgers in Arnhem met raad en daad. Het 

Mantelzorgcompliment is een jaarlijkse waardering van de gemeente voor mantelzorgers.  

 

• Bid voor draagkracht onder de Arnhemse mantelzorgers 
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Verslaving 

 

Sommige mensen hebben de pech dat hun hersenen van nature gevoeliger zijn voor verslaving. Dit is erfelijk en zit 

in je DNA. Ook mensen met bijvoorbeeld ADHD kunnen gevoeliger zijn voor verslaving.  

 

De gemeente heeft een belangrijke regietaak bij de openbare geestelijke gezondheidszorg, waaronder de 

maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Als centrumgemeente heeft Arnhem voor deze terreinen een 

regionale functie. Op dit moment zijn er 15 instellingen voor verslavingszorg rond Arnhem bekend. Het gemiddelde 

cijfer van alle instellingen voor verslavingszorg rond Arnhem is een 7,7. Het gemiddelde cijfer van alle instellingen 

voor verslavingszorg in Nederland is ook een 7,7. 

 

Tegen de volgende verslavingen zijn door Iriszorg (een grote zorgaanbieder in Arnhem op dit gebied) behandelingen 

ontwikkeld: alcohol, cocaïne, medicijnen, speed, xtc, hasj/wiet, gokken, GHB, heroïne, gamen/sociale media. 

 

• Zegen verslaafden en hun helpers 
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Presikhaaf 

 

Presikhaaf (15.000 inwoners) is een jarenzestigwijk. Laagbouwwoningen en  

portiekflats. Het was ooit een frisse nieuwbouwwijk met het modernste  

winkelcentrum van het land. In de loop der jaren raakte Presikhaaf in verval  

en tien jaar geleden werd de buurt aangewezen als Vogelaarwijk. Sindsdien  

is er geïnvesteerd. Veel van de jarenzestigflatjes van vier hoog zijn gesloopt  

en hebben plaatsgemaakt voor eengezinswoningen.  

 

Er zijn nog altijd veel kwetsbare bewoners.  

• De werkloosheid in met name Presikhaaf West is veel hoger dan gemiddeld in Arnhem. Laten we bidden 

voor hen die aan de zijlijn staan; dat wegen worden ontdekt en gegeven kansen worden gepakt 

• Vele anderstaligen hebben moeite om te participeren door onvoldoende kennis van het Nederlands 

• Ook zijn er veel wijkbewoners met financiële problemen die in een negatieve spiraal zijn geraakt 

• Er zijn delen van Presikhaaf waar bewoners weinig contact maken. Vervreemding en eenzaamheid 

groeit en er is er weinig wederzijds begrip tussen mensen, leeftijden en culturen. We kunnen bidden dat 

mensen elkaar weer zien staan en dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun straat, flat of buurt 

We kunnen danken voor het grote aantal bewonersinitiatieven, voor de vele kinderen in de buurt en voor het 

mooie en unieke park aan de rand van de wijk. 

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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Politie & hulpdiensten 

 

 

 

 

Deze week staan we stil bij de politie, brandweer en ambulancediensten van Arnhem. Deze diensten vervullen, 

vaak op de achtergrond, een belangrijke rol in het behouden van de veiligheid en leefbaarheid in de stad. We 

kunnen daarom: 

 

• Danken voor de aanwezigheid van goed georganiseerde politie- en hulpdiensten in de stad 

• Bidden voor beleidsmakers die besluiten over de organisatie van de politie en hulpdiensten, dat deze 

wijsheid mogen hebben om op dit op een goede manier te doen 

• Bidden voor agenten en andere medewerkers van hulpdiensten die in hun werk te maken hebben met 

het moeten maken van belangrijke beslissingen in (soms dreigende) situaties 

 

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


