Sterzingen 2021
Achtergrondinformatie
Net nu de coronacrisis alles overhoop gooit, wil jij meedoen aan het wereldwijd Sterzingen. Maar wat is
Sterzingen precies? Dat leggen wij je graag uit.

Sterzingen is een wereldwijde actie van Missio. Laten we daarom beginnen met uit te leggen wat voor organisatie
Missio is en waar Missio voor staat.
Missio werkt vanuit die sleutelwoorden:
Ontmoeting In de voetsporen van Jezus de ander tegemoet gaan
Dialoog
en samen zoeken naar wegen
Solidariteit
om Gods rijk van gerechtigheid, vrede en welzijn te bespoedigen.
Missio wil een brug zijn tussen parochies en bisdommen wereldwijd. Samen willen wij als gelijke partners werken
aan een betere wereld, ons geloof met elkaar delen en in dialoog treden met andere godsdiensten en culturen.
Missio heeft enkele belangrijke taken zoals het bevorderen van een missionair bewustzijn bij de katholieke
gelovigen in België, maar ook het financieel ondersteunen van parochies en bisdommen in de wijde wereld.
Missio is dus het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk.
Missio-België is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken en steunt wereldwijd kinderen in nood,
het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en
catechisten.

Zit je nog met vragen? Heb je hulp nodig?
Contacteer ons!
sterzingen@missio.be
02 679 06 43

Sterzingen, dat is...
...in de voetsporen van de Drie Wijzen
treden.
De Drie Wijzen ontdekten als eersten dat Jezus werd
geboren. Hij wakkerde meteen een vuur aan in hun hart.
Dat zette hen op weg om te vertellen over zijn geboorte.
Sterzangers doen precies hetzelfde, luid zingend op straat.
Daarom vindt het Sterzingen plaats rond het feest van de
Openbaring (Driekoningen).

...meedoen aan een traditie uit de
middeleeuwen.
In de middeleeuwen gingen kinderen uit armere gezinnen
zingend de straat op om geld in te zamelen voor hun
gezin. Hun gezang wekte solidariteit op bij de mensen uit
hun dorp of stad. Voor onze enthousiaste Sterzangers is
dat net zo. Maar dan niet voor eigen zak, wel voor
leeftijdsgenoten wereldwijd.

...een internationaal evenement zonder
weerga.
Sterzingen is op en top internationaal. Enerzijds doen
kinderen en jongeren in zo’n 140 landen mee. Anderzijds
steunen de Sterzangers kinderprojecten van Missio in de
hele wereld. Onze Belgische Sterzangers trekken in 2021 de
straat op ten voordele van weeskinderen in Liberia.

...immaterieel cultureel erfgoed in leven
houden.
In 2015 erkende de UNESCO het Sterzingen als immaterieel
cultureel erfgoed. Als dat geen mooie pluim op de hoed
van miljoenen Sterzangers is!

Elk jaar, rond het feest van Driekoningen, trekken kinderen en jongeren in zo’n 140 landen over de hele wereld de
straat op. Verkleed als koningen – meestal in groepjes van drie – gaan ze van deur tot deur. Zingend verkondigen ze
de Blijde Boodschap en roepen de mensen uit hun buurt op tot solidariteit. Het geld dat ze ontvangen, gaat naar de
kinderprojecten van Missio. Zo helpen zij leeftijdsgenoten met onderwijs, gezondheidszorg, opvang, …
Het feest van Driekoningen wordt ook Epifanie of het hoogfeest van de Openbaring van de Heer genoemd. Op 6 januari vieren we dat Jezus zich heeft geopenbaard aan alle volkeren, gesymboliseerd door de drie koningen of wijzen. De
zending van Jezus beperkt zich niet tot één volk of groep, maar strekt zich uit naar iedereen. Driekoningen is daarom
een uitgelezen moment om de verbondenheid met de wereldkerk te beleven en versterken. Dit kan op een heel concrete manier door te gaan Sterzingen.
Sterzingen heeft als motto: kinderen helpen kinderen. Het doel is kinderen ervan bewust maken dat zij zelf iets kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat is niet alleen iets voor volwassenen of rijke mensen. Alle kinderen ter wereld in de katholieke Kerk zamelen geld in, ook de zogenaamd arme kinderen in Afrika en Azië. Het gaat niet om de
hoeveelheid die je geeft, maar om de intentie: vanuit je hart iets voor anderen over hebben. Dat is solidariteit. Iedereen kan meedoen.

Test je kennis op
https://create.kahoot.it/share/sterzingquiz/dea0520d-0916-4588-a0af-5f594704eae2

