


GEEF HET THEEMOMENTJE WAT KLEUR!



‘Dapper en gehoorzaam’ kruiswoordpuzzel

Van links naar rechts

2. Fufu’s lievelingsdrankje
5. De plek waar Zuster Li naar toe gestuurd werd
6. De naam van de gnoegeit
7. Shan leerde om ....... te zijn
8. De vrouw die zuster Li vond had een huid.......
9. Fufu’s huis is in een ........bos

Van boven naar beneden

1. De betekenis van de naam ‘Shan‘
3. De betekenis van de naam Fufu
4. Fufu woont in een .......
7. Zuster Li vond een vrouw onder een stapel ......









landen in het 10/40 raam 
Het ‘10/40 raam’ is het gebied op aarde waar de meeste mensen wonen die nog niet over Jezus hebben 
gehoord. In dit gebied liggen 52 landen. Dit is waar de zendelingen van Back to Jerusalem werken. 
In deze woordzoeker staan de namen van 24 van die landen verstopt. Kun jij ze vinden?
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TALES FROM  
FuFu’s FOREST

ThePower of Love

The Power of Love
When Shan falls into a pit in the bamboo forest, FuFu and  friends quickly come to his rescue. That’s when Yang tells the true story of Tenzin, a monk who became a Christian and was punished  for his new beliefs. But when Tenzin is called to love his enemies, he brings healing not only to those who hurt him, but to his entire home village. Through his caring friends and the true story of Tenzin,  Shan sees for himself the amazing power of God’s love.

TALES FROM FuFu’s FORESTTrue Stories Told by Fictional CharactersAs you step through the swaying arch into the bamboo forest, you  enter the warm, welcoming home of a rotund panda and a few  quirky friends. There in FuFu’s Forest, you will always find a  bottomless cup of tea and true tales brought back from  missionaries in the field.
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                               The Power of Love                  

PRINTED IN CHINA

Every purchase of 

TALES FROM 

FuFu’s FOREST  
supports our missionaries and projects in the  

darkest nations on earth between China and Jerusalem.

FOLLOW THE

TALES FROM  
FuFu’s FOREST

   True Stories Told By Fictional Characters

The Courage to Obey

Christmas in Prison

The Healing Hand of God Safe in the Storm

The Miracle of Spring

The Power of Love
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SAUDI ARABIA

HENAN PROVINCE

ZENGZHOU
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help shan zijn huiswerk maken!

Tip: Het zijn allemaal woorden die voorkomen in het boek ‘Dapper en Gehoorzaam’ 
over de zendingsverhalen van Fufu.

Alle letters staan door elkaar. Weet jij welke woorden het moeten zijn? 

greb adprep

gotr hraleav

hotpete nzdnelige

beboma artak

pnaad tTieb





Fufu’s woordzoeker 

  

Fufu’s woordzoeker 

  

fufu’s woordenzoeker


