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Stap 2:  

Noteer de 9 verschillende letters in deze vakjes: 

Stap 3:  

Probeer de woordsudoku op te lossen. Tip: Doe het met potlood!

Let op de volgende spelregels: 

1)  In elke rij (van links naar rechts) en in elke kolom (van boven naar beneden) 

komen alle letters maar één keer voor.

2)  In elk vierkant (gearceerd) van drie bij drie vakjes komen ook alle letters één 

keer voor.

Stap 4:  

Als de woordsudoku helemaal is opgelost, beantwoord je de onderstaande vragen. 

De antwoorden van deze vragen moet je insturen.

Puzzel #16

Je puzzel kun je 
opsturen naar:
Tienerpagina +12

p/a Merellaan 346

2903 GM Capelle 

aan den IJssel

Niet vergeten:
-  Naam van degene die 

jouw puzzels nakijkt 

links op de envelop

-  Retourenvelop met 

postzegel

-  Eigen naam achter op 

de envelop

Wat moet je insturen 
van  puzzel 16?

De antwoorden op 

de zes vragen.

Je puzzel insturen vóór: 

18 oktober 2016

25

Mailen kan natuurlijk ook: 
Kijk op jbgg.nl/daniel

Boekenbon ging naar: 

Judith van ’t Hof, Benthuizen

Hallo puzzelaars!

Zending en evangelisatie… Dat lijkt soms iets waar jij weinig mee te maken hebt. Maar 

dat is anders dan je denkt. Hoeveel mensen kom je wel niet tegen die niet geloven,  

die niet iedere week Gods Woord horen? Echt: Jij kunt ook iets betekenen. Juist dichtbij!

Wat moet je doen?

Deze keer een woordsudoku als puzzel. Volg hieronder de aanwijzingen goed op, 

dan gaat het helemaal lukken om de puzzel op te lossen én om de vragen te maken. Succes!

Stap 1:  

In plaats van de getallen 1 t/m 9 worden in een woordsudoku 9 verschillende letters gebruikt. 

Ontdek welke 9 verschillende letters in deze woordsudoku gebruikt worden.

Vragen

1)  Welke letters lees je van links naar rechts in de boven-

ste rij?

2)  Welke letters lees je van boven naar beneden in de 

laatste kolom?

3)   Er worden 9 verschillende letters gebruikt. Als je 1 

letter twee keer gebruikt, 

 kun je een woord van 10 letters maken. Welk woord?

4)  Probeer met de 9 letters van de woordsudoku een 

woord van 13 letters te maken. Sommige letters moet 

je dus meerdere keren gebruiken. Tip: de letters die je 

twee of drie keer moet gebruiken zijn klinkers.

5)  Noem vijf landen waar de ZGG zendingswerkers heeft.

6)  Zoek in de Bijbel (bijvoorbeeld via internet op 

  www.statenvertaling.nl) naar een Bijbeltekst waar de 

opdracht tot evangelisatie wordt gegeven.  Vind je 

meer Bijbelteksten? Noteer ze ook (met vindplaats) en 

verdien daarmee bonuspunten!
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