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PERSBERICHT
Driekoningen sterzingen om kinderen in Congo naar school te laten gaan

Glabbeek, 3 januari 2014.

Op zondag 5 januari ’14 (van 10.30 tot 12.30 uur) gaan de vormelingen van de
Glabbeekse parochies/deelgemeenten Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen,
Wever en Zuurbemde sterzingen voor het goede doel.
Drie Oosterse wijzen -Caspar, Balthazar en Melchior- volgden de ster naar de kribbe in Betlehem
om Jezus -de nieuw geboren Koning- te eren met goud, wierook en mirre. Reeds lang tevoren
was door profeten Zijn komst voorspeld. Vandaag de dag trekken groepen “koningen” rond
6 januari langs de huizen, zingen hun lied en hopen op een gulle gave.
Naar gewoonte gaan de vormelingen en hun catechisten zingen voor het goede doel.
Catechese is natuurlijk niet enkel praten, vieren en bidden, maar ook de handen uit de mouwen
steken voor de medemens, dichtbij én veraf.
Dit jaar steunen we het project in Congo van de paters van de Aalmoezeniers van de Arbeid van
Meldert: al meer dan 60 jaar zijn deze mensen actief in de streek van Lubumbashi, waar 80%
van de inwoners het moet stellen met 20 eurocent (!) per dag. De paters leren de Congolezen
voor zichzelf te zorgen en dit kan het best via onderwijs, zoals bijvoorbeeld de bouw en
organisatie van de lagere school (600 leerlingen) in Kimbeimbe door de paters.
Met elke 20 euro die we bij elkaar zingen, kan één kind gedurende één jaar school
lopen!
Om 9.30 uur wonen de meisjes, jongens en hun gezin de eucharistieviering bij in de kerk van
Kapellen. Daarna worden groepjes gezonden naar de verschillende dorpen in Glabbeek.
‘s Middags (12.30 uur) krijgen de kinderen lekkere pannenkoeken en chocolademelk
voorgeschoteld.
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