
Paaspuzzel 

Hij was al aangekondigd: een puzzel met Pasen. De bedoeling was om dit een kruiswoordpuzzel te 

laten worden, maar om verschillende redenen is het toch een woordzoeker geworden.  

Negenenveertig woorden die op een of andere manier geassocieerd kunnen worden met Pasen. Niet 

alleen het ‘christelijke’ Pasen, maar ook het ‘seculiere’ Pasen – hoewel die woorden in de minderheid 

zijn. Ze staan horizontaal, verticaal of diagonaal in de puzzel. 

De oplossing is een zin die (ook) met het (christelijke) Pasen verband houdt. En: zoals u gewend bent 

– er zijn bewust weer een aantal verschrijvingen in de oplossingsregel opgenomen – die lijkt weer knap 

dyslectisch te zijn….  

 

U kunt uw oplossingen tot en met Goede Vrijdag (2 april) inleveren bij de scriba (scriba@sow-

kudelstaart.nl). Zet u bij uw inzending ook even uw adres, voor als u de prijs wint. Dan weten wij waar 

die bezorgd kan worden  Let op: alleen die oplossingen zijn GOED waarin de VERSCHRIJVINGEN ook 

zijn opgenomen.  

U hebt dus twee weken om ‘m op te lossen. Diegenen die dus pas laat in de week het kerkblad 

ontvangen hebben dan nog bijna een volle week om de oplossing te vinden. Met Pasen wordt de 

winnaar bekend gemaakt. Het ‘maaksel’ dat de winnaar staat te wachten is nog niet bekend, maar dat 

die ervan zal kunnen smullen staat wel vast. Komt u niet uit Kudelstaart? Geen punt: u kunt gewoon 

meedoen voor de prijs. Als u als niet-gemeentelid de prijs wint en u woont in Aalsmeer, dan wordt die 

ook bij u gebracht. Woont u verder weg: dan moet u ‘m zelf even komen halen….  
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De woorden die u moet vinden: 

Annas Graftuin Palmtak 

Antonia Haan Pasen 

Avondmaal Hogepriester Pesach 

Avondmaalszaal Jeruzalem Petrus 

Barabbas Jozef van Arimatea Pontius Pilatus 

Brood Judas Romeinen 

Dobbelen Kruis Sanhedrin 

Doornenkroon Kruisdood Simon van Cyrene 

Doorsteken Kruiswoorden Vasten 

Edik Kus Veertigdagentijd 

Eieren Maria Magdalena Verloochenen 

Emmaüs Martelen Verraad 

Engelen Messias Via dolorosa 

Gethsemané Olijfberg Vrouwen 

Golgotha Ongedesemd Voorjaar 

Grafheuvel Opstanding Wijn 

Grafsteen   

 

 

 

 
 

 

 


