Op pelgrimstocht in Nederland
Een abt stond op een dag zijn pij te strijken, toen er een man aanbelde. De abt stak zijn hoofd uit het raam en vroeg hem wat hij
voor hem kon doen. ‘Vader’, zei de man, ‘ik wil op bedevaart. Ik
zou zo graag naar Jeruzalem willen, of Rome, Santiago de Compostela... waar dan ook. Maar het gaat niet, want ik heb reisangst:
zodra ik de grens over ga, raak ik paniek. Wat moet ik doen?’ De
abt knikte bedachtzaam en stuurde de man weg. ‘Kom morgen
terug, dan heb ik een antwoord.’

gelijk aan een bedevaart naar een belangrijke heilige plaats in
Frankrijk. Hier is je routebeschrijving. Je mag er thuis pas naar
kijken en je mag niet terugkomen voor je de hele tocht hebt
afgerond.’

De volgende dag kwam de man weer aangelopen en vond de abt
op een bankje met een kaart van Nederland op schoot. ‘Kijk’,
zei de abt, ‘ik heb een bedevaartstocht voor je uitgestippeld. De
tocht gaat langs verschillende heilige plaatsen, zonder dat je
Nederland uit hoeft. Als je de hele tocht hebt afgerond, staat dat

Op bedevaart in eigen land
Bezoek de dorpen en buurtschappen die worden beschreven in
deze puzzel. Als je alle plaatsen hebt bezocht, staat dat gelijk
aan een bedevaart naar de stad die verschijnt in de gearceerde
vlakken.

Toen de man thuiskwam en de routebeschrijving wilde bekijken, vond hij dit briefje in de envelop. Hij begreep er niets van.
Kunt u hem helpen?
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1.   Ga naar het Golgotha van Kessel (9)
2.   Beklim de heilige berg bij Rijswijk (4)
3.   Vier feest op 2 februari tussen Zwolle en Meppel (8)
4.   Eindig een gebed in Aa en Hunze (4)
5.   Bezoek het godshuis in Reeuwijk (6)
6.   Vis een ongehoorzame profeet op bij Vaassen (5)
7.   Zoek deze heilige eenheid in een bos bij Ermelo (4)
8.   Moet je je aan houden in Ubbergen (11)
9.   Ontdek de trompet van het laatste oordeel in Drenthe (6)
10.   Lees een bijbelboek bij Dalfsen (9)
Hoe goed is uw topografische kennis? Weet u welke heilige
gehuchten de man moet bezoeken? En welke Franse bedevaartsplaats komt er in de grijze vlakken te staan?
Stuur uw oplossing naar: adrem@remonstranten.org of
ADREM, Landelijk Bureau Remonstranten, Nieuwegracht 27 A,
3512 LC Utrecht, o.v.v. puzzel zomernummer en maak kans op
één van de vijf Kwartetten van Remonstrantse Gemeenten!
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