
Algemene gebedspunten 

Stadsgebed, tijd voor gebed op dinsdag 21 februari 2023 

 

Gebedsthema 1: De kerk van Assen 

Wij zijn allen deel van Zijn lichaam, Gods kerk in Assen of wel de universele Gemeente van 

Jezus, hier in Assen dwars door kerkmuren heen, door Hem geheiligd. Want waar twee of drie in 

Zijn Naam bijeenkomen, daar is Jezus in hun midden. 

 

ENKELE ALGEMENE EN SPECIFIEKE GEBEDSPUNTEN: 

• Verootmoediging, omdat Gods gemeente in Assen gebroken is en er zoveel gebroken is door 

onbekendheid, meningsverschillen en oordeel naar elkaar toe.  

• Dankbaar, voor alle samenwerking en gemeenschappelijke contacten en activiteiten. En we 

bidden dat steeds meer leden van verschillende kerkgenootschappen en geloofsgroepen 

elkaar ontmoeten en herkennen als leden van het Lichaam van Jezus. Eén van de komende 

activiteiten om elkaar te ontmoeten is Gospelcelebration op zaterdag 25 maart as. een 

initiatief van Orlando Bottenbley waar je welkom bent als je een niet christen meeneemt. 

• Danken voor de afgelopen periode van kerkdiensten. We danken en bidden dat velen weer 

fysiek naar hun kerkgebouw of samenkomst gaan om de onderlinge verbondenheid te ervaren 

en we danken en bidden dat velen, vaak onopgemerkt door anderen, door een digitale 

weergave van de diensten persoonlijk Jezus ontmoet hebben of zullen ontmoeten.  

• Bidden en danken voor de oudsten en kerkenraden. We bidden voor hen om wijsheid in het 

besturen van hun deel van God zijn gemeente in Assen en het bevorderen van het Gemeente 

zijn. Ook om hun zicht op andere kerkgenootschappen in Assen. Specifiek gebed voor de 

algemene kerkenraad van de protestantse kerk die voor moeilijke besluiten staat naar één 

gemeente met verschillende kleuren. 

• Danken en bidden voor de kringen/gemeentecellen/huisgroepen/etc. Juist kringen zijn van 

belang, om te voorkomen dat mensen elkaar kwijtraken. We bidden voor de huis- en 

groeigroepen binnen verschillende geloofsgroepen. 

• We danken en bidden voor de Alpha cursussen die in verschillende kerkgenootschappen 

worden gegeven (CLC, de Ark op maandag, Assen Zoekt straks ook op maandag. Voor zover 

mij bekend) en danken voor de deelnemers daarvan. 

• ---------------------------------------- 

 

Voelt u zich vrij om gebedspunten toe te voegen in uw eigen persoonlijk gebed.  En graag hoor ik wat in de 

kerkgenootschappen speelt, dan kunnen we dat bij onze Vader brengen.

 

 

Gebedsthema 2: Onze Stad 

Onze stad gaat God aan het hart. Hij roept ons op om voortdurend te bidden voor haar en haar 

inwoners, omdat zij niet verloren gaan! 

 

ENKELE ALGEMENE EN SPECIFIEKE GEBEDSPUNTEN: 

• Onze `verzorgingstehuizen en revalidatie centra` en het `ziekenhuis` waar het gaat om 

(lichamelijk) leven en dood.  Een specifiek actueel gebedspunt, altijd geldend maar in het 

bijzonder vanwege hun werkdruk, zijn de artsen, specialisten en verpleegkundigen in het 

Wilhelmina Ziekenhuis (WZA). 

• de GGZ aan de Dennenweg, van Boeijen, Nieuw Graswijk en andere verzorgingstehuizen 

waar beschadigde en gebroken mensen rondlopen en aandacht krijgen. We danken en bidden 

voor de medewerkers die daar werken en de vrijwilligers die daar actief zijn, en trouw hun 

mede stadgenoten in deze tehuizen bezoeken.  



• Een specifiek gebedspunt is en blijft de verslavingsproblematiek in onze stad en binnen GGZ 

Drenthe in het bijzonder, waar het dweilen met de kraan open blijft. Daardoor neemt het 

aantal zwervende stadsgenoten toe. 

• We bidden dat vele stadsgenoten hun werk of bedrijf mogen blijven behouden en hun bedrijf 

zonder beperkingen kunnen voortzetten in deze tijd waarin de kosten stijgen en ons geld 

steeds minder waard wordt.  

• We bidden voor wijsheid en inzicht voor al die bewogen raadsleden dat zij hart voor onze 

stad hebben, ongeacht hun politieke voorkeur. Voor ons Stadsbestuur dat zij voor de burgers 

van Assen heilzame keuzes maken en aan de Raad voorleggen en uiteraard voor onze 

Burgermeester (Marco Out) in het bijzonder, ook in zijn functie als hoofd van de 

veiligheidsregio. Deze maand verdiept de raad zich in het thema wonen binnen onze stad en 

welke keuzes daarbij aan de orde zijn als het om subsidie en belastingen gaat die de bewoner 

raken; 

• De inwoners van onze gemeente, gelovig of niet, christen of geen christen, die heel 

verschillend denken en handelen, maar die God bij name kent.  

• We vragen God of de kloof tussen de gemeentelijke instanties en de inwoners niet groter 

wordt, doordat fysiek contact en persoonlijke aandacht en maatwerk vaak ontbreekt en dat 

velen de weg naar hulp en begeleiding en de voedselbank blijven en zullen vinden. We 

danken voor het ontmoetingspunt (digitale loket) in de nieuwe Kolk en de activiteiten van 

Vaart Welzijn waardoor stadsgenoten in contact kunnen komen met de instanties waar zij 

mee te maken hebben en bidden dat de zo veel genoemde “menselijke maat” daarmee weer 

wat dichterbij komt ; 

• Het Open Huis van de kerken aan de Brink, de activiteiten van Assen Bloeit en Vaart 

Welzijn en de dag- en nachtopvang aan de Havenkade (WerkPro, Kommarin) en andere niet 

genoemde plekken waar mensen worden opgevangen en begeleid mogen wonen (al is het dan 

in een container woning); en 

• We bidden (en danken) voor onze buitenlandse gasten die wij binnen en buiten onze stad 

tegen komen, die op zoek zijn naar rust en een nieuw bestaan. Voor hen die Jezus hebben 

leren kennen en hun status afwachten, in een omgeving die hen niet altijd vriendelijk gezind 

is en voor hen die mogen blijven en wachten op een huis. Daarbij denken we in het bijzonder 

aan hen die al jaren wachten tot dat hun dossier bij de IND in behandeling wordt genomen en 

de gezinnen , die ondanks dat ze hier mogen blijven nog geen eigen huis toegewezen hebben 

gekregen. 

 

De actuele zaken die binnen de Gemeenteraad worden besproken kunt u lezen op dit 

internetadres: https://assen.bestuurlijkeinformatie.nl 


