Bestel de solidariteitsbutton

Laat zien dat u solidair bent met mensen
die niet vrij zijn om te geloven en
speciaal met vervolgde Christenen.
Bestel de button via:
kerkinnood.nl/solidariteitsbutton

®

We staan er zelden bij stil dat maar liefst 61% van de
wereldbevolking in landen leeft zonder godsdienstvrijheid.
Het geloof vormt voor veel mensen echter
een diep innerlijk verankerd deel van
hun identiteit en dagelijkse leven.

In 2019 wisten we als Kerk in Nood internationaal
met #RedWednesday® ruim 335 miljoen mensen
wereldwijd bewust te maken van de afnemende
vrijheid om te geloven.

2020

Sta op voor de
vrijheid om te
geloven!
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Doe mee!
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Ook in 2020 vragen we aandacht voor de schendingen
die vooral religieuze minderheden ondergaan. Door op
woensdag 25 november gebouwen rood aan te lichten, buttons
te dragen en hier op andere manieren aandacht voor te vragen,
staan we op voor de vrijheid van alle mensen om te geloven.
Doe mee!
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Woensdag 25 november 2020

Rapporten over godsdienstvrijhed
en vervolging van Christenen
In veel landen wereldwijd is godsdienstvrijheid geen begrip,
maar een kwestie van overleven. Talloze mensen zijn vermoord,
verdwenen of voor onbepaalde tijd gevangen gezet, alleen omdat
ze tot de verkeerde godsdienst behoren of niet tot een bepaalde
godsdienst willen behoren.

Dit is wat u kunt doen!
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Informeer: weet u wat het betekent om niet ‘vrij te zijn
om te geloven’? Lees de rapporten, volg de online lezing
(zie hiernaast) of lees het nieuws op onze website.
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Organiseer: vraag uw parochie, (kerk)gemeente om mee
te doen met #RedWednesday, draag rode kleding of onze
solidariteitsbutton.
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Kerk in Nood is één van de slechts drie
instituten wereldwijd die de vrijheid
voor álle godsdiensten in alle landen
analyseert. Sinds 1999 werpt Kerk in
Nood iedere twee jaar licht op gebieden
waar vervolging de rechten van
individuen op vrijheid van godsdienst
beperkt.
Ook geeft Kerk in Nood iedere twee
jaar een overzicht van de landen waar
Christenen - de meest vervolgde groep
- om hun geloof vervolgd worden.

Reageer: deel onze posts op social media, mail uw
netwerk, bel of vertel het door: zij hebben uw stem nodig!

Deel de actie op: redwednesday.nl

Online lezing ‘Vrij zijn om te geloven’
Wilt u graag meer weten over de actuele
ontwikkelingen rondom godsdienstvrijheid?
Volg dan de online lezing ‘Vrij zijn om te
geloven’ op woensdag 4 november van
19.30 tot 20.15 uur via videoplatform Zoom.
Meld u aan via: redwednesday.nl

Kijk voor meer informatie op: kerkinnood.nl/rapporten

Al aangemeld voor RedWednesday?
Dan ontvangt u een uitnodiging per e-mail.

