Hallo, wij zijn Sterzangers!

Sterzingen is een actie van Missio.
Missio is een internationale, kerkelijke organisatie in
meer dan 140 landen. Samen steunen we projecten
van lokale kerkgemeenschappen wereldwijd.
Vorstlaan 199, 1160 Brussel
02 679 06 30
info@missio.be | www.missio.be
www.facebook.com/MissioBelgie
BE19 0000 0421 1012

We leggen je graag uit wat we doen in vier kernwoorden.

Drie Wijzen: Wij zetten de missie van de Drie
Wijzen verder. We verkondigen dat Jezus geboren
is.

Middeleeuwen: Sterzingen gaat terug op een
middeleeuwse traditie. Kinderen zamelden toen
geld in voor het eigen gezin. Wij doen dat voor
kinderen in andere landen.

Internationaal: In meer dan 140 landen zijn er
Sterzangers en samen steunen wij projecten in de
hele wereld. Met onze Belgische opbrengst
steunen we onderwijs in India.

Werelderfgoed: In 2015 erkende de UNESCO
Sterzingen als immaterieel cultureel erfgoed!

Wij komen in jouw straat Sterzingen op
......................................................................................
tussen ……. u. en ……. u.
We hopen dat je thuis bent en ons verwelkomt!
En leg je een centje voor ons klaar?
Mogen we je ook vragen een mondmasker te dragen
wanneer je de deur voor ons komt openen, Zo houden
we onze solidariteit veilig, ondanks de coronacrisis…
Bedankt!
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