GOEDE DOELEN PUZZEL 2019
Allereerst: een goed en gezegend 2019 voor u en jou toegewenst. Ook in 2019 zullen de
collectezakken weer elke dienst rondgaan. De opbrengst van de collectes gaan naar de doelen die eind
2018 door de Algemene Kerkenraad (van Hervormd Zwijndrecht) zijn vastgesteld. Hoe staat het met
uw “goede doelen kennis”?
In de onderstaande puzzel staan veel collectedoelen omschreven. Lukt het u/jij om de antwoorden te
vinden? U kunt kiezen uit de volgende antwoorden: Het Badhuis, Bijbelvereniging, Mission Aviation
Fellowship, De Cirkel, Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam, Mercy Ships, Bij Bosschardt,
Nederlands Bijbelgenootschap, Diaconaal Centrum De Herberg, IZB, Project 10 27, De Hoop,
Voedselbank Zwijndrecht.
De eindoplossing wordt gevonden door van elk gevonden antwoord de aangewezen letter op de juiste
positie te plaatsen. (1,8) betekent dat het de 8e letter van het antwoord plaatst op de 1e positie van de
eindoplossing. Spaties tellen niet mee. Succes met puzzelen!
Vragen:
1. De kerndoelen van deze stichting zijn: de Bijbel vertalen, de Bijbel beschikbaar stellen en
betrokkenheid bij de Bijbel vergroten. (10,1)
2. Deze ontmoetingsplek is in maart 2013 geopend. Naast veel activiteiten wordt hier ook een
samenkomst op zondagochtend gehouden. (4,2)
3. Deze ontmoetingsplek gaat uit van het Leger des Heils. Het geeft contacten aan buurtbewoners die
elkaar anders niet zouden ontmoeten. (1, 12)
4. Deze lokale stichting zet zich wekelijks in voor personen en gezinnen die in een (tijdelijke)
financiële noodsituatie zitten. (11,5)
5. Deze stichting is opgericht om het zeemanswelzijnswerk in de Rotterdamse haven met een
diaconale visie inhoud te geven. (13, 15)
6. Op zoek naar rust of perspectief? In een gastvrij huis in een prachtige omgeving, bij een geopende
bijbel, met professionele begeleiding biedt deze stichting liefdevolle aandacht. (2, 11)
7. Dit hospice is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie
maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. (12,7)
8. Deze organisatie helpt kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of
verslavingsproblemen tot herstel te komen. (9,2)
9. Deze stichting heeft het grootste particuliere varend ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om
mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden te helpen. (5,6)
10. Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Deze
stichting maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde. (8, 21)
11. Deze stichting plaatst gratis Bijbels in overnachtingslocaties, waaronder hotelkamers,
vakantiehuisjes, ziekenhuizen, gevangenissen en scheepshutten. (7,10)
12. Deze stichting staat voor zending in Nederland. Zij verlangt ernaar dat gemeenten en
gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus. (3,3)
13. Deze stichting ondersteunt gemeenten de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken.
Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar. (6,7)
Eindoplossing:

1

2

3

4

5

Namens de diaconie van de Oude Kerk,
Peter van de Poel
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