
 24 november 2021 #RED WEDNESDAY 
GODSDIENSTVRIJHEID WERELDWIJD AFGENOMEN 
 
Met Red Wednesday vragen we aandacht voor de vrijheid van alle mensen - 

in het bijzonder de zwaar vervolgde groep Christenen - om te geloven wat 

zij willen!  

 

Volgens diverse rapporten, van Kerk in Nood en van andere instituten, 

neemt de vervolging omwille van geloof toe.  

Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood, is bezorgd: “Godsdienstvrijheid 

is een mensenrecht. Niemand mag worden lastig gevallen, gediscrimineerd 

worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of haar 

leven, alleen vanwege diens geloof.” 

 

Een belangrijk aspect van #RedWednesday is het wereldwijde karakter. In 2020 wisten we met 

RedWednesday® ruim 400 miljoen mensen wereldwijd bewust te maken van dit vergeten mensenrecht. 

In Nederland deden maar liefst 119 kerken mee. De meeste daarvan waren rood aangelicht, anderen 

deden mee met gebed tijdens de Heilige Mis, een vesper- of gebedsviering. Onze katholieke kerken in 

Oudeschild, De Cocksdorp en Den Burg waren vorig jaar ook rood aangelicht. De 23 nationale kantoren 

van Kerk in Nood hebben honderden kerken, synagogen, moskeeën en overheids-gebouwen bewogen 

tot acties van solidariteit. #RedWednesday is als schreeuw om aandacht voor godsdienstvrijheid amper 

te negeren.  

 

De kerken in onze parochie en de hele regio omarmen dit initiatief.  

Op 24 november zal de woensdag ochtendviering om 10.30 uur in Den Burg in het teken staan van 

#RedWednesday!   

’s Avonds zullen wij ook dit jaar onze 3 kerken weer rood aanlichten en kunt u terecht voor stilte, 

bezinning, gebed en het aansteken van een kaarsje. 

Kijk voor meer informatie op de website www.kerkinnood.nl/redwednesday2020  

 

WANNEER: woensdag 24 november 2021 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

#RED WEDNESDAY 
 

STA OP VOOR DE 

VRIJHEID VAN GELOOF  

24-11-2021 

EUCHARISTIEVIERING 

LOCATIE: H. Joh. De Doper kerk Den Burg 

TIJD:  10.30 uur  

VOOR:   Alle belangstellenden  

 

KERKEN GEOPEND 

TIJD:   Hele dag tot 19.30 uur 

LOCATIE: St. Martinus kerk Oudeschild  

H. Fransisca Romana Kerk De Cocksdorp 

H. Joh. De Doper kerk Den Burg 

 

http://www.kerkinnood.nl/redwednesday2020

