
 DE PRIJSVRAAG  

 

Zoek de woorden op in de puzzel en streep ze door! Elke letter wordt eenmaal 

gebruikt. De woorden staan kruislings, horizontaal, verticaal of omgekeerd!  

De overgebleven letters vormen de oplossing. 

 

 

PUZZELEN MAAR! 

BON-BON-BON-BON-BON-BON-BON-BON-BON 
(uitknippen en in de envelop doen) 

 
Oplossing: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Adres: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Plaats: ------------------------- Tel: ----------------------------------------------------------------- 

SINAASAPPELKRANT 
43ste jaargang met prijsvraag 

 
 

D.V. zaterdag 4 maart 2023 sinaasappelactie! 
 Vanaf 9.00 uur kunt u ons HUIS aan HUIS verwachten. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
De Hervormde Gemeente van Oldebroek 

 houdt dit winterseizoen actie voor: 
 

Verder bouwen in Malawi 

GOD BOUWT EN WERKT WERELDWIJD! 
HELPT U MEE? 

 

Opbrengst actie 100% voor het project 

   



INFORMATIE ACTIE 

De winteractie ‘Samen bouwen in Malawi’ heeft als doel om vier lokalen 
en zes onderwijzershuizen van de Misolo school in Malawi te bouwen. 
 
 
Malawi kent geen vergrijzing. Integendeel, de bevolking van dit arme land 
bestaat maar even voor 50% uit jongeren van 15 jaar of jonger! Ouders en 
kinderen in Malawi zien het naar school gaan als een groot voorrecht. Er 
zijn veel te weinig basisscholen (Primary Schools) in dit arme land. 
 
De christelijke zending in Malawi is na de dominee-dokter David 
Livingstone meteen begonnen lagere scholen te bouwen. Het doel: Dat 
jongens en meisjes in Malawi de Bijbel konden lezen. Er is groot 
analfabetisme onder de bevolking in het gebied van Chief Makanjira. Dit 
zeer afgelegen gebied is de bakermat van de Islam in Malawi. Een 
Christelijke basisschool is daar een must. 
 
Acht vrijwilligers uit Oldebroek en Baarn gaven van april tot juni 2018 
leiding aan de bouw van een vierklassige basisschool plus twee 
onderwijzerswoningen. Met 50 lokale metselaars, timmerlui en 
oppermannen klaarden ze dat karwei in ruim drie maanden. Na voltooiing 
van deze halve Christelijke school op Islamitisch grondgebied meldden zich 
meteen honderden leerlingen. De regering betaalt leerkrachten en 
leermiddelen en de school draait inmiddels prima. De plaatselijke 
dorpshoofden en de bevolking schreeuwen nu om uitbreiding tot een 
volledige Christelijke basisschool. 
 
De regering en de kerk hebben zich weer bereid verklaard alle 
medewerking te verlenen. De groep bouwkundigen uit Baarn en Oldebroek 
wil de handen ineenslaan om fondsen voor dit project bij elkaar te krijgen.  
 
Om een indruk te krijgen van de bouw in 2018, zie: 
https://hervormdoldebroek.nl/commissies/evangelisatiecommissie/malawimisolo/ 

 

4 MAART 2023 SINAASAPPELACTIE 

DOE MEE EN WIN EEN PRIJS! 
 
 
Hieronder kunt u lezen welke prijzen er te winnen zijn. Voor u een kleine 
moeite om de puzzel te maken en geheel vrijblijvend een kans te maken op 
één van de prijzen. Uit de goede inzendingen worden tien prijswinnaars 
getrokken.  
Velen van u deden naast de prijsvraag oplossing een gift in de envelop. 
Nogmaals hartelijk dank daarvoor!  
 

 
1e prijs Boodschappenpakket 
2e prijs Boodschappenpakket  
3e prijs Boodschappenpakket  
4e prijs Fruitmand 
5e prijs Slagroomtaart  

 
6e prijs Slagroomtaart  
7e prijs Krentenbrood 
8e prijs Krentenbrood 
9e prijs Bos bloemen 
10e prijs Bos bloemen 
 

  

SPELREGELS - SPELREGELS – SPELREGELS 

• Los de puzzel op; 

• Vul uw naam en adres in, knip de bon uit en stop deze in de 

bijgevoegde envelop, tevens kunt u uw (eventuele) gift toevoegen; 

• U kunt de envelop aan de sinaasappelverkopers mee geven; 

• Is uw inzending op 4 maart om 13.00 uur nog niet opgehaald, breng 

deze dan voor 14.00 uur naar “t Open Huis” achter de Hervormde 

Dorpskerk; 

• Alle prijswinnaars krijgen automatisch bericht. 

 

HEEL VEEL SUCCES TOEGEWENST! 

https://hervormdoldebroek.nl/commissies/evangelisatiecommissie/malawimisolo/

