DIACONALE KERSTPUZZEL
Opnieuw een diaconale puzzel om als het buiten koud en guur is lekker binnen de hersens te kraken.
De moeilijkheidsgraad is wat opgeschroefd, maar goed, het kerkblad is voor drie weken geldig dus u
heeft de tijd. De twee cijfers achter de vraag helpen u weer aan de eindoplossing. (3,2) betekent
bijvoorbeeld dat u de derde letter van het antwoord gebruikt op de tweede positie van de
eindoplossing. Succes!
VRAGEN
1. De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) valt onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Welke CDA minister bekleedt sinds 26 oktober 2017 deze post in het kabinet Rutte-III? We zoeken de
achternaam. (11,17).
2. In 1950 werd de internationale organisatie UNHCR opgericht. Deze afkorting staat voor U…..
N…… High Commissioner for Refugees. Het doel van de UNHCR is om vluchtelingen te beschermen
en ondersteunen met opvang, terugkeer of vestiging in een ander land. (1,6) (11,10)
3. De meeste vluchtelingen die vorig jaar in Nederland asiel hebben aangevraagd kwamen uit Syrië.
Wat is het tweede land waaruit de meeste aanvragen afkomstig zijn? (4, 4) (2,8)
4. Paus Innocentius III voegde in 1207 het zevende werk toe aan de werken van barmhartigheid: de
doden begraven. Het eerste hoofdstuk van welk (apocrief) Bijbelboek inspireerde hem hiertoe? (4,1)
(1,14)
5. Hoe werden protestantse verpleegsters ook wel genoemd die als vrijwilliger werkzaam waren? (1,
11) (6,5)
6. Op dinsdag 19 september werd er vanuit de Hervormde kerken een diaconale avond georganiseerd.
De avond werd afgesloten met een presentatie over Verantwoorde Kleding door een vrijwilliger van
de stichting Fairwear. Welk land is de grootste exporteur van kleding? (4, 16)
7. Middels de diverse diaconale columns bent u het afgelopen jaar ook geïnformeerd over lokale
doelen. Welke bank zit sinds enige tijd gevestigd in de Basisschool ‘de Dolfijn’ (Sumatralaan 60)?
(7,9) (3, 13)
8. Hoe wordt de lofzang van Maria in het Latijns genoemd? (1,3) (1, 12)
9. Gezang 26 uit het Liedboek voor de Kerken begint als volgt: “Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
een licht der lichten opgegaan”. Op het 9e hoofdstuk van welk Bijbelboek is dit lied gebaseerd? (2,7)
10. In hoofdstuk 7 van bovengenoemd Bijbelboek krijgt koning Achaz een teken. Van wie was hij een
zoon? (6, 2) (2, 15)
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