NIEUWJAARSPUZZEL
Allereerst wens ik u een goed, gezegend en hopelijk ook gezond 2021. Normaal tref ik veel van u op 1
januari na de dienst in een lange ‘slinger’ en schudden we elkaar de hand onder het genot van
overgebleven oliebollen. Laten we hopen dat we deze traditie in 2022 kunnen voortzetten. Over tradities
gesproken: hierbij voor de 3e maal een diaconale puzzel. De uitkomst is dit keer wat minder voor de hand
liggend. Hint: het heeft iets te maken met goede voornemens.
PS: Ik zou het leuk vinden als u laat weten als de puzzel is opgelost.
Namens de diaconie van de Oude Kerk,
Peter van de Poel

Uitleg: Hieronder staan een aantal vragen gevolgd door twee cijfers. Het is de bedoeling dat u de vragen
maakt en de twee cijfers gebruikt om de eindoplossing te vinden. Een voorbeeld. Vraag: Wie was de
eerste mens? (3,2). Antwoord: Adam. De (3,2) betekent dat u de ‘a’ (3 letter van het antwoord) moet
gebruiken op de 2 positie van de eindoplossing.
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1. Welke vereniging / stichting zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking? (collecte
is dit jaar op 28 februari) (1,5) (1,11) (1,17)
2. Voornaam van een (Nigeriaanse) zendingswerksters (1,4)
3. De naam van een stichting in Jeruzalem, met gelijknamig ziekenhuis (collecte: 28 maart) (1,1)
(6,13)
4. Achternamen van de diaken die graag in oude legervoertuigen rijdt (12, 6) (12,12)
5. De naam van een Pastoraal Diaconaal Centrum in Oosterbeek dat mensen beschutting biedt in de
storm van het leven (collecte: 25 april) (6,3) (6, 18)
6. Voornaam van zendingswerker (de man van) in het Midden-Oosten (1,16)
7. Deze stichting ziet ze vliegen (volledig uitgeschreven) (collecte: 11 juli) (2,8) (2,10) (2,19)
8. Wat is de naam van het kantoor van de diaken die graag een bord in uw voortuin plaatst? (5,15)
9. Afkorting van ‘onze’ jongerenorganisatie (3,14)
10. Deze stichting zet zich in voor vervolgde Christenen (collecte: 19 december) (5, 7)
11. De huiskamer voor Wijk Centrum (collecte: 21 maart) (8, 2)
12. Christelijk woord voor duurzaam omgaan met de schepping. (4, 9)
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