
Reglement Puzzelrubriek kerkbode HHG Rehoboth Nieuwleusen 
 
1. De puzzelrubriek bevat hoofdzakelijk Bijbelse vragen en wordt maandelijks opgenomen in de 

kerkbode en gepubliceerd op de website. 
Vragen uit de Heidelbergse Catechismus, Geloofsbelijdenissen (zoals wij die kennen), Dordtse 
Leerregels of berijmde Psalmen etc. kunnen er ook in opgenomen worden. 

2. Ieder (doop)lid van de gemeente vanaf 6 jaar kan mee doen met de puzzelrubriek en de 
oplossing maandelijks voor de gestelde datum, welke in de kerkbode vermeld staat inzenden.  

3. Abonnees van de kerkbode die niet tot onze gemeente behoren mogen eveneens meedoen met 
de puzzelrubriek.  

4. Voor goede oplossingen worden punten behaald die ingewisseld kunnen worden voor een boek. 
Het benodigde aantal punten om in aanmerking te komen voor een boek is als volgt: 
Leeftijd 6 t/m 12 jaar               : 240 punten voor 1 boek 
Leeftijd van 13 t/m 17 jaar              : 340 punten voor 1 boek 
Leeftijd van 18 jaar en ouder          : 440 punten voor 1 boek 
Daarnaast is het mogelijk om punten over een langere periode te sparen voor een Bijbel met 
kanttekeningen (GBS-uitgave) of een Bijbel met uitleg. 
Kanttekeningenbijbel, huisbijbel afm. 17,5 x 25,8 cm zonder psalmen en formulieren : 1250 
punten 
Kanttekeningenbijbel, schooleditie afm. 14,6 x 21,5 cm met psalmen en formulieren: 750 punten 
Kanttekeningenbijbel, dundruk afm. 14,6 x 21,5 cm met psalmen en formulieren: 1000 punten 
Bijbel met uitleg, 14,0 x 19,8 cm met psalmen en  
formulieren:  750 punten 

5. Op vaste tijden (2 keer per jaar) wordt er per deelnemer een totaaloverzicht van behaalde 
punten gepubliceerd in de kerkbode, met vermelding van datum en tijdstip waarop een boek 
kan worden afgehaald. 

6. Om in aanmerking te komen voor vermelding in de puntentelling en het verkrijgen van boeken, 
dienen oplossingen persoonlijk op eigen naam te worden ingeleverd. Indien men als gezin of 
anderszins gezamenlijk instuurt wordt dit ook als gezamenlijk vermeld. 

7. Als men 6 maanden aaneengesloten niet mee heeft gedaan met de puzzelrubriek wordt gestopt 
met vermelding in de kerkbode. De punten blijven wel geldig en zullen op verzoek bij herstart 
weer toegevoegd worden. 

8. Wanneer men 12 maanden of langer aansluitend geen oplossingen heeft ingestuurd, vervallen 
de eerder behaalde punten en moet men na een herstart weer met nul punten beginnen. Om 
bijzondere redenen kan hiervan worden afgeweken onder voorwaarde dat de scriba hiervan op 
de hoogte is gebracht. 
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