
NIEUWSBRIEF GEDICHTENSITE 1 OKTOBER 2014  

VAN DE PASTOR 
De eerste herfststorm is over ons heen geraasd. Ik hoop dat u er veilig doorheen bent gekomen. Waar ik woon 
was het heftig, storm en onweer. Mijn moeder noemde onweer altijd “kermis in de hel”.   Hopelijk is het een 
van de laatste kermissen daar geweest en komt onze Heer snel terug. In navolging van  Johannes zeg ik, wellicht 
mede namens u, Maranatha Here Jezus, kom snel! 

"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder." 
 (u kunt de pastor hier>>>> via het formulier bereiken.) 
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UITSLAG THEMAGEDICHT "VERGEVING" oktober 2014: 

  UITSLAG THEMAGEDICHT: SONNET (oktober) 

  GOUDEN VEER 

  samen zingen  Cieremans, Hans  

  ZILVEREN VEER 

  Terpopwaarts  Poelman-Duisterwinkel, Coby 

  EERVOLLE VERMELDINGEN 

1 moed en vertrouwen  Werners, Elle  

2 Het spinnenweb  Beijersbergen-Groot, Diny 

3 Kleurrijk bos  Noordhof-Vogelzang, Dinette 

4 Herfstverwachting  Lammers, Ronald  

5 Geef vrede, Heer  Mul, Jan 

6 Die Ene  Laneuze, Priscilla 

7 Aan zilveren stranden  Linde-Altena, Tiny van der  

8 Waar ben jij?  Wesselius, Hans 

9 Bovenaards  consemulder, jose  

10 INRI Pintus, Michèle 

http://www.gedichtensite.nl/www.gedichtensite.nl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=13:pastor-gedichtensitenl-jose-consemulder&catid=77&Itemid=100127
http://www.gedichtensite.nl/thema-gedichtenlijst/28940-samen-zingen
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Hans%20Cieremans
http://www.gedichtensite.nl/thema-gedichtenlijst/28822-terpopwaarts
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Coby%20Poelman%20Duisterwinkel
http://www.gedichtensite.nl/thema-gedichtenlijst/28823-moed-en-vasthoudendheid
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Elle%20Werners
http://www.gedichtensite.nl/thema-gedichtenlijst/28837-het-spinnenweb
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Diny%20Beijersbergen%20Groot
http://www.gedichtensite.nl/thema-gedichtenlijst/28779-boom
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Dinette%20Noordhof%20Vogelzang
http://www.gedichtensite.nl/thema-gedichtenlijst/28833-herfstverwachting
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Ronald%20Lammers
http://www.gedichtensite.nl/thema-gedichtenlijst/28827-geef-vrede,-heer
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Jan%20Mul
http://www.gedichtensite.nl/thema-gedichtenlijst/28949-die-ene
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Priscilla%20Laneuze
http://www.gedichtensite.nl/thema-gedichtenlijst/28908-aan-zilveren-stranden
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Tiny%20van%20der%20Linde%20Altena
http://www.gedichtensite.nl/thema-gedichtenlijst/28861-waar-ben-jij
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Hans%20Wesselius
http://www.gedichtensite.nl/thema-gedichtenlijst/28852-bovenaards
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/jose%20consemulder
http://www.gedichtensite.nl/thema-gedichtenlijst/28802-â€˜inriâ€™
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Michèle%20Pintus


KERST-THEMA VOOR DE MAAND NOVEMBER/DECEMBER 2014: 

SJALOOM 
De tijd van Keizer Augustus (27 voor christus tot 14 na christus) heet ook wel "de tijd van de 

Pax Romana"(de tijd van de Romeinse Vrede). Het is de vraag of het écht vreedzaam was, er 

gebeurden ook toen vreselijke dingen. Toch greep Keizer Augustus de kans aan om het 

inwonersaantal van zijn Rijk in beeld te brengen. Hiervoor moest iedereen zich laten 

inschrijven in de plaats waar zijn familie oorspronkelijk woonde. Voor Jozef en zijn zwangere 

verloofde Maria betekende dit een ongemakkelijke reis richting Betlehem, gelegen op 10 

kilometer van de vredesstad Jeruzalem. (Jeruzalem betekent Stad van Vrede). Dat dit voor 

Jeruzalem niet inhield dat alles daar voortaan vreedzaam zou verlopen, weten we natuurlijk. 

Maar dat Jezus een paar dagen na zijn geboorte in de tempel van Jeruzalem getoond werd aan 

Simeon en Anna, betekent wel dat daarmee de kans op "hemelse vrede"voor ons, geschapen 

werd. 

Jozef en Maria waren toen onvrijwillig op reis, net zoals heel veel mensen die nu in de 

oorlogsgebieden wonen, ook gedwongen moeten vluchten en een reis aanvangen waarvan ze 

niet weten waar die hen zal brengen. Sjaloom is voor hen, hier op aarde ver te zoeken. 

 

De rol die Jeruzalem destijds speelde en nu nog steeds vervult, kan een inspiratiebron vormen 

voor een gedicht waarin "Sjaloom" de hoofdrol speelt. 

Laten we met dit themagedicht, door de geboorte van het Kind Jezus, de vrede en hoop 

dichterbij proberen te brengen. 

 

Sjaloom! 

Inzenden kan vanaf 1 november t/m 20 december. Er mogen niet meer dan 3 

themagedicthten ingezonden worden. De uitslag is 1 JANUARI 2015 !. 
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UITGELICHT GEDICHT: Elsien Wagenaar  

Toen God er niet was.... 

Eenzaam en leeg 

Pijn en verdriet 

Angst die zijn weerga niet kende 

 

God Die maar zweeg 

Roerde Zich niet 

Leek er Zijn blik af te wenden 

 

Machteloos, boos! 

Elke dag vrees 

Niemand die wist wat er speelde 

sterkende moed 

geloof dat herrees 

"Christus Die al het leed heelde" 

 

Wetend Hij hoort 

Ziet wat gebeurt 

Biddend om licht in het duister 

 

http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Elsien%20Wagenaar
http://www.gedichtensite.nl/categorie/uitgelichte-gedichten-nu/28979-toen-god-er-niet-was-uitgelicht


En dan die dag 

Geen angst bespeurd 

God in Zijn glorie en luister 

 

Redde Zijn kind 

Van het bedrog 

Bracht al het dode tot leven 

 

Toen God er niet was... 

Was Hij er toch! 

Hij heeft nieuwe kansen gegeven 

 

Deze maand mag ik een gedicht van mijn hand toelichten. Ik heb het hier niet eerder geplaatst. 

Misschien wel omdat het heel dicht bij mij staat en een stukje van mijn leven zo pijnlijk, maar 

ook verlossend weergeeft. Toch heb ik gekozen voor dit gedicht, omdat het mij er steeds aan 

herinnert dat God groter is dan welk probleem ook... 

 

Hij is getrouw, altijd! 

Toen God er niet was... 
Een zin die in mijn leven een periode duidt waarin ik mij vaak door God vergeten heb 

gevoeld. 

Een donkere periode van ruim 8 jaar waarin ik God gebeden heb naar mij om te zien, mij 

letterlijk te redden van mijn beul, smekend om moed, zodat ik weerstand bieden kon, maar 

bovenal intens verlangend gezocht naar echte onvervalste liefde. 

Niemand in mijn directe omgeving waar ik bij terecht kon, omdat mijn duistere, pijnlijke 

geheim, met niemand gedeeld mocht worden. 

Bij dat gebrek, heb ik mij mogen wenden tot papier... en sindsdien schrijf ik al wat mij 

bezighoudt en mijn leven raakt van mij af in gedichten... 

Een gave die ik nu als Gods hand in mijn leven zie. Op papiertjes die ik onder mijn matras 

verstopte verhaalde ik God alles wat mij overkwam, zocht ik Zijn troost, bad ik Zijn 

Vaderhanden om mij heen... 

En ik vond troost! En voelde Zijn armen... 

Het leek niet genoeg, destijds... Ik heb echt gedacht alleen te zijn... zelfs door God te zijn 

verlaten. 

Nu mag ik weten dat Hij mij gedragen heeft en een uitweg heeft geboden... Hij heeft mij, een 

jong meisje, gevoed eb gesterkt zodat ik op dat ene cruciale moment mijn rug kon rechten en 

mijn boeman bevend van angst, maar vertrouwend op Gods hulp, weerstand heb kunnen 

bieden... 

Een geweldige toekomst lag voor mij... En God leefde met mij mee... 

De satan is echter een geduchte tegenstander. Waar een mens dichter naar God groeit, zal hij 

er alles aan doen die “vergroeiing” in de weg te staan. En ook bij mij is dat gelukt! Maar 

wederom heb ik mogen ervaren dat God groter, machtiger en sterker is dan al het duister dat 

een mens kan grijpen. 

Gods liefde is zo oneindig veel groter dan alle kwaad... 

En dat maakt dat mijn hart elke dag opnieuw een vreugdedansje maakt, wetend dat hij mijn 

kapotte leven inhoud en richting wil geven.... Wandelend op Zijn paden die mij straks doen 

binnengaan in Zijn eeuwigheid. 

Ik dank God elke dag, dat juist toen ik dacht dat Hij er niet was... Hij er toch was! 

 

Gods zegen, Elsien Wagenaar 

 

Ik nomineer Ger van Dien.... Vooral Zijn gedicht "de twijfel"  heeft mij zeer geraakt... 

http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Ger%20van%20Dien
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NIEUWS VAN JUSTUS A. VAN TRICHT - gedichtenbundel MH17 

De heer Justus A. van Tricht doet een tweede  oproep voor de dichters van de gedichtensite: 

Beste collega dichters, 

Met belangstelling zijn de inzendingen voor  de troostbundel door mij gevolgd. Diverse collega’s hebben de 
moeite genomen om aan die oproep gehoor te geven. 
Het aantal ingezonden gedichten bedraagt nu 27 . 

Graag herhaal ik de oproep nogmaals omdat er gestreefd wordt naar een bundel met tenminste 60 gedichten 
en dat aantal is nog niet gehaald. Ik wil de  ruimte voor inzending wat vergroten naar maximaal 12 gedichten 
per auteur. 
Hiervan 6 stuks met een religieuze inslag en de overige 6 met een meer neutrale inslag voor nabestaanden die 
geen binding hebben met het geloof om op deze wijze tegemoet te komen aan de verschillende achtergrond 
van de nabestaanden. 
Het is begrijpelijk dat op dit moment de aandacht meer uitgaat naar de situatie in het midden oosten waardoor 
mogelijk de opzet voor de troostbundel wat in het gedrang komt. 

Graag wil ik de collega dichters nogmaals aansporen om hun gedachten en gevoelens over de ramp met de MH 
17 onder woorden te brengen. 

Er wordt naar gestreefd om een bundel te maken en te kunnen aanbieden die zowel qua inhoud, vormgeving 
en dikte de moeite waard is. 

Begin 2015 willen we dan een selectie gaan maken uit de inzendingen. 

Ik hoop dan ook dat we met de inzendingen ruim boven de 60 gedichten zullen komen, dat is het streefgetal 
maar het mag ook meer zijn en mijn vraag aan de collega dichters is om zo veel mogelijk uw bijdrage in te 
zenden. 

De uitgave en kosten en druk van de bundel welke op non profit basis geschied door Janssen Pers te Gennep zal 
dan in de loop van 2015 zijn beslag kunnen vinden 

Nogmaals het verzoek om zoveel mogelijk gedichten over genoemd onderwerp in te zenden en uw 
inlevingsvermogen met de nabestaanden inhoud te willen geven zodat er voldoende materiaal is ingezonden 
om een bundel samen te stellen  die er qua vorm en inhoud wezen mag. 

Met belangstelling zie ik uw inzendingen tegemoet en verzoek u ook rekening te houden met de advent en 
kerstperiode. 

Ik hoop dat e.e.a. niet teveel is gevraagd uw inzendingen worden met belangstelling tegemoet gezien. 

 De dichters die al reeds eerder over de ramp met de MH 17 hebben geschreven worden vriendelijk verzocht 
om hun eerder geplaatste gedichten bij de categorie oorlog rampen en vluchten opnieuw te willen inzenden en 
te kopiëren naar de inzendingen voor de troostbundel van MH 17. 

Justus A. van Tricht 

Contact en info kan via dit formulier http://gedichtensite.nl/contact/3-contact-met-de-corrector-over-uw-tekst 
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http://gedichtensite.nl/contact/3-contact-met-de-corrector-over-uw-tekst


NIEUWS VAN DICHTERS VAN DE GEDICHTENSITE: 
JOSÉ CONSEMULDER    Meer dan woorden / José Consemulder  2014 | 9789462037076 | Paperback | 248 pag. 

 
U kunt de bundel hier>>>> bestellen. 

De pastor van de site, José Consemulder heeft 
een bundel met gedichten en overdenkingen 
uitgegeven. Het is een pracht exemplaar 
geworden met 248 pagina's. Op de achterzijde 
staat het volgende te lezen: 

José Consemulder, geboren in 1950 te Parijs. 

Christen worden kan in één minuut, Christen zijn 
duurt een heel leven. De gedichten en 
overdenkingen in deze bundel zijn bedoeld om u 
als lezer dat leven mee te laten beleven.Het zijn 
gedachten en belevingen die zich hebben 
omgezet in woorden op papier. 

Maar het zijn meer dan woorden alleen, het is 
een levensstijl en een Christelijke manier om naar 
dit leven te kijken, geïnspireerd door het Woord 
van Jezus. 
Het is mijn oprechte wens dat ook u achter mijn 
woorden Hem zult ontmoeten, die uw leven kan 
verrijken en die u toekomst geeft in dit leven en 
over de grens van dit leven. 

in Christus verbonden, José. 
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Nieuwe gedichtenbundel van Jan van der Veen - Als kostbaar goud 

 

ISBN 978-94-6203-708-3 
 
Binnenkort komt de gedichtenbundel "Als kostbaar goud" van Jan van der Veen van de drukpersen gerold.  

http://shop.boekenbent.com/product_info.php?products_id=929&osCsid=05fc4dfbea62051ebdc3c7aa43952607
http://shop.boekenbent.com/product_info.php?products_id=929&osCsid=05fc4dfbea62051ebdc3c7aa43952607


Het is een bundel met 75 gedichten. Een zeer gevarieerde bundel met een verscheidenheid aan thema's. Uit de 
meeste gedichten kan men hoop, geloof en vertrouwen putten. 
De gedichtenbundel zal ongeveer vanaf half november bij iedere boekhandel te bestellen zijn, ook bij de grote 
internetzaken zoals bol.com, Bruna etc. 
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Kleine bijdrage: 

Nog één keer dit jaar wil de redactie de lezers en/of dichters die veel gebruik van de gedichtensite maken,  
vragen om een kleine bijdrage te storten. Alleen als u het kunt missen en het hoeft beslist geen groot bedrag te 
zijn. We zijn vanwege hostingkosten genoodzaakt advertenties op de site te plaatsen. Dat brengt net niet 
genoeg op. Doet u mee? zie http://www.gedichtensite.nl/home-sp-470/donatie 
 
Er zijn zes mensen die al iets gestort hebben,  heel hartelijk dank hiervoor. 
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De themagedichten sonnet,  zijn naar de categorie "Sonnet" verplaatst. Mocht een auteur zijn/haar gedicht 
liever in een andere categorie plaatsen,  dan kan de auteur,  na inloggen,  zelf de categorie wijzigen,  als dat niet 
lukt, mag u altijd contact opnemen met de redactie. Wanneer u al eerder sonnetten heeft geschreven, kunt u 
deze nu in de categorie Sonnet plaatsen. 

De volgende nieuwsbrief komt op 1 januari 2015 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

Hartelijk dank aan: Henri Schellingerhout 

De afgelopen maand hebben we een enorme storing aan de server gehad. We hebben de website opnieuw 
moeten opbouwen. We mochten de afgelopen maand, geheel belangeloos, onze website stallen op de server 
van ons jurylid Henri Schellingerhout. Over tien dagen proberen wij de website weer terug te plaatsen bij onze 
hoster. Hopelijk is nu alles in orde. Voor de afgelopen vier weken willen we in ieder geval via deze weg Henri 
Schellingerhout van harte bedanken voor het gebruik van zijn server. 
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Graag een boekje van Seth Gaaikema? Hier>>>> tweedehands te verkrijgen. 
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http://www.gedichtensite.nl/home-sp-470/donatie
http://www.tweedehandsboekenverkoop.nl/index.php?id=1430&keyword=seth+gaikema&x=0&y=0

