P U Z zEl

Puzzel #11
Tiener

Boekenbonnen gingen naar: Thirza de Ruyter,
Streefkerk / Janita Boeder, Enkhuizen / Joanne
Loedeman, Nunspeet / Renske Methorst, Ede /
Nynke Fahner, IJsselmuiden / Jacoline de Graaf,
Geldermalsen / Rianne de Graaf, Geldermalsen
/ Elisabeth Haase, Kampen.

In de onderstaande opdracht staat een aantal Bijbelteksten over de doop.
Probeer ze te ontcijferen.

Hieronder staat een aantal personen uit de Bijbel genoemd.
Zoek uit door wie deze personen gedoopt werden. De
antwoorden kan je terug vinden in het Bijbelboek Handelingen.
5. De Kamerling uit Morenland
6. De hoofdman Cornelius
7. Crispus, de overste der synagoge, met geheel zijn huis
8. Lydia
9. Saulus

Rianne heeft afscheid
genomen van ons!
Een aantal jaren heeft Rianne puzzels
gemaakt en nagekeken.
Heel hartelijk dank voor je inzet!
De puzzelaars van Rianne zijn over

Hieronder staat een aantal vragen over het Heilig Avondmaal.
Gebruik bij het beantwoorden van deze vragen het formulier om
het Heilig Avondmaal te houden.
10. Waartoe heeft de Heere het Avondmaal ingezet?
11. Wie moeten zich van de tafel des Heeren onthouden?
Noem er vijf.
12. Welke kruiswoorden worden er in het formulier genoemd?
13. In welke drie stukken bestaat de waarachtige beproeving?
(noem de kernwoorden)
14. Welke bekende geloofsbelijdenis wordt er in het gebed
genoemd?
15. En welk gebed?

genomen door Nelleke.
Dus let op: puzzelaars van Rianne?
Je puzzel mailen naar:
intervaljufnelleke@gmail.com
Hieronder voor de duidelijkheid nogeens
het overzicht wie welke letters van het
alfabet nakijkt:
• intervaljufleanne@gmail.com
A, I – Kn, Se – Sl, T - Vd
• intervaljufnelleke@gmail.com
B – Bo, m.u.v. Be, Ve – Vre / Man – Oz

Wat moet je insturen
van puzzel 11?
•	De vier ontcijferde
Bijbelteksten
•	De elf antwoorden op de
overige vragen

• intervaljuflianne@gmail.com

Je puzzel kun je
opsturen naar:

Niet vergeten:
-	Naam van degene
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die jouw puzzels

p/a Merellaan 346

nakijkt links op de

2903 GM Capelle
aan den IJssel

envelop
-	Retourenvelop met
postzegel

Je puzzel insturen voor:
14 juni 2016

Be, Br – F, Ko-Mam
• intervaljufpetra@gmail.com
G – H, Sm – Sz
• intervaljufmarriette@gmail.com
Pa – Sd
• intervaljufrineke@gmail.com
Vrf – Z

-	Eigen naam achter
op de envelop
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