Gebedscyclus Stadsgebed Zwolle
Hieronder, ter informatie, inspiratie én gebruik, concrete gebedspunten voor de stad Zwolle.
Het stadsgebed Zwolle is ontstaan na de landelijke Er-is-Hoop-campagne in ca. 1989. Een aantal
christenen uit Zwolle ontmoette én ontdekte elkaar en vanuit een gezamenlijk verlangen om te bidden
voor de stad Zwolle ontstond een gebedsgroep. En ze bestaat nog steeds – wekelijks gebed voor de stad!
Basis is een vaste lijst van gebedspunten die in ieder geval worden benoemd. Door zo te bidden voorkom
je dat je je focust op problemen, bijzonderheden of vragen maar ga je ook voor mensen / organisaties /
gebeurtenissen danken én … ‘gewoon’ voor hen bidden, zonder dat er ‘iets bijzonders’ is.
Elke week, elke maand, kunnen zo de mensen, organisaties en instellingen elk bij naam in gebed bij de
Heer worden gebracht. Natuurlijk is er daarnaast ook ruimte voor eigen inbreng.
Hoe wéét je nu wat er speelt en waar je voor kunt bidden? Het begint met oprechte belangstelling en
interesse voor je eigen woonomgeving, voor de stad Zwolle. En met een open hart en oog voor de stad.
Tenslotte. Dit is één (en niet: hét) voorbeeld van ‘bidden voor de stad’. Ons gebed en Gods luisteren is
gelukkig niet afhankelijk van vorm, plaats, of frequentie. Wellicht wél een idee om door te vertalen naar je
eigen gebedstijd – met oog & hart voor onze stad!
1e maandag van de maand:
•
Burgemeester Henk Jan Meijer (openbare orde en veiligheid, toezicht & handhaving,
dienstverlening)
•
Directie: Oenze Dijkstra en Maarten van Helden
•
Raadsgriffie: Arthur ten Have (raadsgriffier), Herman Veraart (plaatsvervangend griffier) en
overige griffiemedewerkers.
CDA-fractie: Martien van Gurp, Martijn v.d. Veen, Dite Husselman, Martijn Sikkens,
•
Miranda Wesselink, Bert Smit
•
ChristenUnie-fractie: John van Boven, Dikkie van Gijssel, Roelof Hoving, Reinier Mulder,
Gerdien Rots en Michiel van Willigen
•
Politie, openbaar ministerie, rechtbank, stadswachten, brandweer
Gevangenis en reclassering, stichting Exodus e.d.
•
•
Horeca, evenementen, e.d.
2e maandag van de maand:
•
Wethouder Gerrit Piek (r.o., financiën, sport)
•
Wethouder Nelleke Vedelaar (welzijn, wijkzaken en -gericht werken, cultuur)
•
GroenLinks-fractie: Michiel van Harten, Rana Berends, Patrick Rijke en Bert Docter
PvdA-fractie: Eefke Meijerink, Jan Slijkhuis, Frankwin Mussche, Theo Peeters, Dirk Karst,
•
Anita Wink en Youcef Ben Ali Alhaq
•
Bedrijfsleven, land- en tuinbouw, werkervaringsplaatsen, vrijwilligerswerk
•
Onderwijsinstellingen (Hogeschool Windesheim, Deltion, Landstede, GHBO, R.K. Pabo, Artez)
•
Culturele instellingen (Muzerie, Odeon-Spiegel, Nieuwe Buitensociëteit, Bibliotheek, Hedon,
Historisch Centrum Overijssel, Fundatie)
3e maandag van de maand:
•
Wethouder Filip van As (onderwijs, sociale zaken, jeugd en integratie)
•
Wethouder René de Heer (vastgoed, verkeer, economie, toerisme)
•
D66-fractie: Hans de Vries, Sonja Pauw en Jan Brink
•
VVD-fractie: Aly v.d. Vegte, Thom van Campen, Gerrit vd Kooy, Lambert de Wolf, Ems Post en
Hans Wijnen
•
Rentmeesterschap, Micha-cursus, Present, leefbaarheid en veiligheid,
•
Vrijwilligerswerk in kerken, tehuizen, koren, harmonieën, sportclubs, buurthuizen, voedselbank,
natuur en milieu, vrijwilligerscentrale, e.d.
•
Vreemdelingenbeleid: asielzoekers, allochtonen
4e maandag van de maand:
•
Wethouder Erik Dannenberg (zorg, wonen, duurzaam, milieu, gezondheidszorg, bedrijfsvoering)
•
Swollwacht-fractie: Freddy Eikelboom, Hans Borrel, Cemal Yildirim en Gerda Land
•
SP-fractie: Edwin Koster, Tjitske Siderius en Frank Futselaar
•
Gemeentelijk en provinciaal apparaat, w.o. gebedskringen
•
Ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, gezinsvervangende tehuizen e.d.
•
Hulpverlening: Dimence, RIBW, Eleos, Leger des Heils, nachtopvang daklozen, Jeugdzorg, WMO
Overige vaste gebedspunten:
Raadsvergaderingen en commissies, kerkdiensten, eenheid onder/tussen kerken & gemeenten,
Er is Hoop-Eetcafé, Zwolle Together, Alpha-cursussen, Nationale Gebedsdag en Week van Gebed.
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