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Nieuw college Gemeente Leeuwarden gaat flink bezuinigen
#MeToo Honderd bekende vrouwen: flirten is geen misdaad
Europaplein Betonblokken moeten ongelukken voorkomen
Cultuurbijlage Dichter fan Fryslân Hettinga hat ideeën genôch

Snelheid

Controleactie van basisschoolleerlingen met politie in Boornbergum

Femke Rispens helpt de politie bij een verkeerscontrole in Boornbergum. Basisschoolkinderen uit het dorp assisteerden de politie bij een controleactie waarbij werd gecontroleerd op
snelheid van de automobilisten. Bestuurders die te hard reden kregen een rode kaart, mensen die zich hielden aan de limiet maakten kans om een presentje te krijgen. De actie was een
initiatief van een groep inwoners en leerlingen uit Boornbergum als onderdeel van het project Feilich op ’e dyk. Foto: Jilmer Postma

Azië stijgt op ranglijst christenvervolging
•

Open Doors: drieduizend
christenen vermoord vanwege
geloof

•

215 miljoen christenen
wereldwijd vervolgd
Lodewijk Born

Ermelo | Meer dan 215 miljoen vervolgde christenen ervaren zware tot
extreme vervolging om hun geloof.
Dat blijkt uit de jaarlijkse Ranglijst
Christenvervolging 2018 die Stich-

Advertentie

ting Open Doors vandaag publiceert.
Noord-Korea voert – voor het zeventiende jaar – opnieuw de ranglijst
aan, maar opvallender is dat Afghanistan daar maar net achter zit. Pakistan staat op de nummer vijf-positie
op de lijst. Ook in India nam het aantal geweldsincidenten toe tegen
christenen.
Volgens Open Doors werden vorig jaar ruim drieduizend christenen vermoord om hun geloof, voornamelijk in Afrikaanse landen. In
2016 waren er 1027 slachtoffers. In
2015 was lag het aantal fors hoger
door de conflicten in het MiddenOosten en Afrika: 7100 gedode
christenen.

tan en Myanmar hebben dagelijks te
maken met geweld en onderdrukking’.
In een land als India werden volgens Open Doors acht christenen vermoord om hun geloof, maar het aantal christenen dat werd aangevallen
lag vele malen hoger: 24.000 keer.

Religieus nationalisme
Open Doors maakt zich grote zorgen
over de ontwikkelingen die in Azië
plaatsvinden. ‘Het hindoeïsme en het
boeddhisme zijn met een opmars bezig’, zo schrijft de organisatie die zich
wereldwijd inzet voor vervolgde
christenen. ‘Het religieus nationalisme wordt bevorderd doordat politieke partijen met dit gedachtengoed
aan de macht zijn gekomen. Christenen in India, Nepal, Sri Lanka, Bhu-

Een Japanse astronaut is bezorgd omdat hij al negen centimeter is
gegroeid sinds hij drie weken geleden aankwam in het internationale
ruimtestation ISS. Norishige Kanai schreef op sociale media dat hij
bezorgd is dat hij niet meer in een Sojoezraket past als hij in juni terug naar aarde moet komen, meldt de BBC. Astronauten groeien gemiddeld twee tot vijf centimeter als ze in de ruimte zijn. Dat komt
doordat er geen zwaartekracht is die de rugwervels op elkaar drukt.
,,Ik groeide als een plant in slechts drie weken. Niet meer sinds de
middelbare school”, schreef Kanai aan zijn volgers op internet. Een
Sojoezraket heeft plaats voor maximaal acht personen. Als astronauten te lang worden, kan dat een probleem opleveren met betrekking
tot de benodigde verblijfsruimte.

Gedwongen tot huwelijk
In Pakistan werden 168 kerken aangevallen, zevenhonderd christenen
werden ontvoerd en 83 christenen

verkracht of seksueel mishandeld.
Zeker zevenhonderd christelijke
vrouwen werden gedwongen tot een
huwelijk met een moslim.
Open Doors steunt christenen die
om hun geloof worden vervolgd of
verdrukt. In 2016 verspreidde de organisatie 2,5 miljoen bijbels en boeken en volgden ruim een miljoen vervolgde christenen een training of cursus. Ook kregen bijna 880.000 mensen praktische hulp. In 2016 kwam in
Nederland 11,1 miljoen euro aan gif-

Zorgen over groeispurt

ten binnen voor dit werk. Men hoopt
in 2017 op één miljoen euro meer.
Om het leed van christenvervolging nog meer op het netvlies te krijgen van de ‘gewone Nederlander in
de straat’ te krijgen, worden er vanaf
morgen metershoge billboards langs
Nederlandse snelwegen in het midden van het land gezet. Ook gaat er
een
nieuwe
site
online:
www.vervolgd2018.nl
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Het weer vandaag
Gemiddeld in Fryslân

7
8

711834

000204

