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Bijlage 3 





Hԍp ∀pɩɑμɑw obმԍzocμϝ ᴉu qԍ Bᴉ℩pԍɼ· Dᴉԍ μԍԍɻ ϝ ϝocμ ʍԍɼ ʍɑϝ wԍԍმԍwɑɑĸϝ· Eԍu zᴉu qᴉԍ wԍ 

pᴉ℩pɼԍԍɻ: “Ⴖ znɼϝ uᴉԍϝ ɼɑuმԍɩ ∀pɩɑw μԍϝԍuˋ nʍ uɑɑw zɑɼ ∀pɩɑμɑw zᴉ℩uˋ ʍɑuϝ Iĸ μԍp n ʌɑqԍɩ 

მԍwɑɑĸϝ ʌɑu ʌԍɼԍ ʌoɼĸԍu·” 

5მ Ⴖnuᴉ Ɩმმ૨ 
 

Iĸ ĸɑu uᴉԍϝ მԍɼoʌԍu ʍɑϝ wԍ ʌɑuuɑcμϝ ᴉƨ oʌԍɩĸowԍu· ∀pɩɑμɑw μԍԍɻϝ wᴉ℩ pԍzocμϝ ᴉu ԍԍu 

qɩoow· Hᴉ℩ ʌԍɩϝԍɼqԍ wԍ oʌԍɩ μoԍ Ҽoq zᴉ℩u pԍɼoɻϝԍ ɑɑu μԍw μԍԍɻϝ ʍɑɑɩმԍwɑɑĸϝ ԍu μoԍ ᴉĸ 

μԍϝ Ҽoqƨʌoɼĸ ϝԍɩnმ ob μԍϝ ℩nᴉƨϝԍ bɑq woԍϝ pɩԍuმԍu· “Ouqԍɩɩᴉcμϝ μԍuˋ ɼԍԍɩ μԍu qɑϝ Ҽoq 

ԍԍu ϝɩonʍԍ Λɑqԍɩ ᴉƨ qᴉԍ μԍu uᴉԍϝ ᴉu qԍ ƨϝԍԍĸ zɑɼ ɼɑϝԍu· Hᴉ℩ ʌԍɩɼɑɑϝ ouƨ uooᴉϝ¡”· Iĸ ʍԍԍϝ 
uᴉԍϝ ʍɑϝ ᴉĸ μᴉԍɩʌɑu woԍϝ qԍuĸԍu· Hԍϝ ʍɑƨ wɑɑɩ ԍԍu qɩoow… Wɑɑɩ μԍϝ ɼԍԍĸ zo ɩԍɑɼᴉƨϝᴉƨcμ¡ 

Iĸ ĸou ∀pɩɑμɑwƨ oმԍu zᴉԍu ʌɼɑwwԍuˋ μɑq ᴉĸ wᴉ℩u μɑuq nᴉϝმԍƨϝoĸԍuˋ qɑu ĸou ᴉĸ zᴉ℩u ĸɼԍɩԍu 

ɑɑuɩɑĸԍu· Iĸ pԍu μԍɼԍwɑɑɼ ᴉu qԍ ʍɑɩ·  

58 ℩nuᴉ Ɩმმ૨ 

Wᴉ℩u ԍԍɩƨϝԍ ĸԍɩƨϝɑʌouq ᴉu qԍ ɑpqᴉ℩· Cμɩᴉƨϝnƨˋ ᴉĸ ĸᴉ℩ĸ zo nᴉϝ uɑɑɩ nʍ ĸowƨϝ· Hԍɼb wᴉ℩· Hԍp ᴉĸ 

qԍ ℩nᴉƨϝԍ ĸԍnzԍ მԍwɑɑĸϝƾ Zᴉϝ ᴉĸ μᴉԍɩ ob wᴉ℩u bɼɑɑϝƨƾ 

5ત-Ɩ5-ƖმმႶ 

Ɩ00ς-Ɩ-ट 
 ʕnɘbnɒʜ ƨboӘ ni Ɉol nįim nɒv nįiz ʞi nɒʞ ɿɘʞɘz ɘoH ʕɿɒɒnɘib ɘɈƨɿɘɘ nįiz ˎmɒʜɒɿdA 
nɘɘʜɿoob Ɉʇɘɘʜ nɘqɘoɿɘϱ įim ɘib boӘ ʞįilɿɒɒw Ɉɘʜ ƨɒW .Ɉʜɔɒɿdɘϱɿoob bɘdɘϱ ni bįiɈ lɘɘv lɒ 

dɘʜ ʞI .Ɉɿɘbɒn nɘɈʇolɘϱ ɘϱiwυɘɘ nįim nɒv ϱɒb ɘႶ 

.nįiz ɘɈ ɿɘqqɒʜɔƨbood nįiz mo ϱibon ɘm Ɉʇɘɘʜ boӘ .nɘob Ɉɘʜ liw ʞI .nɘob Ɉɘʜ Ɉɘom ʞi 

ɿɒɒM !ϱυɿɘɈ ɿɘɘm ϱɘw nɘɘӘ .ƨlɘʇįiwɈ ɘzɘb lA 

Dԍ ɼɑɑϝƨϝԍ ϝᴉ℩q ĸowϝ qԍ bɩᴉoɩ couƨϝɑuϝ ĸᴉ℩ĸԍu μoԍ μԍϝ wԍϝ wᴉ℩u ʍԍɩĸ ᴉƨ· Hᴉ℩ ʍᴉɼ 

ʍɑɑɩƨcμᴉ℩uɼᴉ℩ĸ zo ƨuԍɼ woმԍɼᴉ℩ĸ wᴉ℩u wɑunƨcɩᴉbϝˋ ow ϝԍ ĸnuuԍu pԍმᴉuuԍu qɩnĸĸԍu· Iĸ μԍp 

μԍw uoმ uᴉԍϝ ʌԍɩϝԍɼq ʍɑɑɩoʌԍɩ μԍϝ poԍĸ ԍᴉმԍuɼᴉ℩ĸ zɑɼ მɑɑu· Λɑqԍɩ ɑpϝ zɑɼ μԍϝ ʍԍϝԍu ԍu 

qɑϝ ᴉƨ wᴉ℩ მԍuoԍმ· 

ત-ƖƖ-50Ɩϱ 

Bijlage  5 



Bijlage 6. Op de achterkant hiervan plak je de cd.  



Bijlage 7. Op de achterkant schrijf je Gen 12, 1-3. 



Gebed voor alle zoekenden 

Beware Ons  

Oh Dierbare 

Schep  

Creëer en Help  

Alle Povere zielen 

 

Proberen en Reiken wij 

Velt u ons dan niet? 

Aan Niets Aanbidden wij.  

 

Bescherm uw Radelozen!  

Aan Hem, de Almachtige:  

Macht en glorie! 



Wilt gij mij ontsluiten?  

Vul dan in al deze ruiten 

Met cijfers van nul tot negen  

En dan geef ik u mijn zegen. 

Bezorg dit briefje via de deur zijn onderkant 

En mijn medewerkers verlenen u bijstand. 

Bijlage 8. Knip dit uit en hang dit op de doos met pamfletten.  



Aan GODS VOLK op 

deze aarde: 

Tot U spreekt Promissionis, een nederige dienaar van 

God op aarde.  

Abraham zelf verscheen mij in een droom om U te zeg-

gen: God verlaat U nooit! Heeft Hij ons niet door de 

woestijn geleid? Heeft Hij ons niet keer op keer bij-

gestaan? Komt naar Affligem, naar het scriptorium 

en leert meer over Abraham en de Beloften Gods! 

Komt allen!  



Bijlage  10 

Hang deze foto 

aan de muur en 

vergeet er geen 

sticker op te 

hangen die 

overeenkomt 

met de sticker 

op de zeven 

objecten. 



Bijlage  11 en 12 

NSIDHFCURCEMHZBHGWRHUANFOH 

Gebruikt mij als de sleutel. 

Leg me maar op de rooster! 

De sleutel staat zoals elke 

trouwe loebas in de rij. 

Denk maar aan mijn groot 

voorbeeld, Zeeslag! 



De moordenaar heeft al 

vrouwen getrouwd, maar 

is niet getrouwd. 

Bijlage 13 



Bijlage  14 

Phgheurhghu Ghqn pddu 
qlhw rpgdw mh crjhchjg 
hhq errgvfkdsshu ehqw 
ydq Jrg, gdw mh plmq 
soddwv ndq lqqhphq! Ln 
khe mh sdpiohw jhohchq. 
Mh ehqw hhq ohxjhqddu! 
Mh pdj gdq zho ghqnhq 
gdw Deudkdp lq hhq gurrp 
yhuvfkhqhq lv, pddu ln 
zhhw gdw mh xlw ehqw rs 
pdfkw! 



Bijlage  15 



Bijlage  16 

Wie is er vermoord?  

 

Wie is de moordenaar? 

 

Waarom heeft hij de 
moord gepleegd? 

 

Oplossingenblad 
Klop drie keer en schuif mij onder de deur!  


