
 

NIEUWSBRIEF GEDICHTENSITE 1 MAART 2015 

Of klik hier>>> om de nieuwsbrief van 1 maart 2015 te lezen  
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VAN DE PASTOR 

Het duurt nog even maar we zijn op weg naar het hoogfeest bij uitstek, Pasen! Zonder Zijn (letterlijke) 

opstanding zouden wij geen hoop voor de toekomst hebben. 

Hoe donker het ook gaat worden in deze wereld en tijd, toch vieren wij Pasen, Zijn opstanding die ook 

de onze waarborgt, dwars door alle wereldlijke of persoonlijke moeiten heen. 
vgl. I Kor 15:32b 

"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder." 
 (u kunt de pastor hier>>>> via het formulier bereiken.) 
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UITSLAG THEMAGEDICHTEN jan./febr. 2015: HOOP 

GOUDEN VEER 

 
Hoop biedt uitzicht op wat 

zal komen  

Tricht, Justus A. van 

 
ZILVEREN VEER 

 

 
Hoop is als...  Beijersbergen-Groot, Diny 

 
EERVOLLE VERMELDINGEN 

 
1 Dwars door het vuur  Holleman-Kropff, Jolanda 

2 Een V elfje  Noordhof-Vogelzang, Dinette 

3 Perspectief van de hoop  Heuvel, Marij van den 

4 Waar kijk je naar?  Brink, Jan van den 

5 
Leven in geloof en in 

vertrouwen  

Bos, Ina 

6 Het hopen van een kind  Lammers, Ronald 

7 Hoop heeft een naam  consemulder, jose 

8 De nieuwe hoop  Cieremans, Hans 

9 Wat is hoop zonder zegen?  Pintus, Michèle 

10 Bloem van hoop  Hoogendoorn, Rieteke 
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THEMA VOOR DE MAAND MAART / APRIL 2015: OPEN HANDEN 

Dit jaar is thema van de PKN-kerken ook "open handen", dit krijgt vooral gestalte in de 40-dagentijd. 

zie http://dezaaier-ens.nl/de-veertigdagentijd-2015-open-je-handen/ 

 

Het leek ons een mooi idee om hierop aan te sluiten en de dichters van de gedichtensite te vragen om 

een gedicht te schrijven waarin "handen" centraal staan, handen die iets zeggen over de 40-dagentijd. 
Veel succes met het schrijven van uw gedicht! 

http://www.christelijke-gedichten.nl/nieuwsbrieven/2015/1nieuwsbrief-1maart2015.pdf
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/awards/recentste-winnaars-themagedicht
http://www.gedichtensite.nl/hoop/88889016-hoop/29475-hoop-biedt-uitzicht-op-wat-zal-komen
http://www.gedichtensite.nl/hoop/88889016-hoop/29475-hoop-biedt-uitzicht-op-wat-zal-komen
http://www.gedichtensite.nl/hoop/29590-hoop-is-als
http://www.gedichtensite.nl/hoop/29647-dwars-door-het-vuur
http://www.gedichtensite.nl/hoop/29491-een-v-elfje
http://www.gedichtensite.nl/hoop/29570-perspectief-van-de-hoop
http://www.gedichtensite.nl/hoop/29662-waar-kijk-je-naar
http://www.gedichtensite.nl/hoop/29777-leven-in-geloof-en-in-vertrouwen
http://www.gedichtensite.nl/hoop/29777-leven-in-geloof-en-in-vertrouwen
http://www.gedichtensite.nl/hoop/29682-het-hopen-van-een-kind
http://www.gedichtensite.nl/hoop/29469-hoop-heeft-een-naam
http://www.gedichtensite.nl/hoop/29474-de-nieuwe-hoop
http://www.gedichtensite.nl/hoop/29670-wat-is-hoop-zonder-zegen
http://www.gedichtensite.nl/hoop/29867-bloem-van-hoop-rieteke
http://dezaaier-ens.nl/de-veertigdagentijd-2015-open-je-handen/


U heeft tot en met 25 APRIL de tijd om uw themagedicht in te zenden. 

De uitslag is 1 mei. 

 
Ter inspiratie plaatsen we hier het gedicht "Open Handen" van Marinus van den Berg: 

OPEN HANDEN 

Gelukkig is de mens die tot het einde 

Handen mag voelen die goed doen. 

De hand die met aandacht wast 

De hand die met zorg aankleedt 

De hand die met liefde kamt 

De hand die met tact aanraakt 

De hand die met het hart troost. 

Geen mens kan leven zonder die hand, 

Die teder is, die behoedt, 

Die beschermt en bemoediging uitstraalt. 

Tot het einde toe verlangt de mens naar die hand, 

Totdat er die Andere Hand is 

Die alle wonden geneest 

Die alle pijn heelt 

Die alle tranen wist. 

Tot die tijd mogen onze handen 

Een voorproef zijn van die Handen. 

En handen en voeten geven 
Aan de liefde die onmisbaar is. 
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OPROEP: Gedichten gezocht 

 

Voor mijn fotoproject Texel zoek ik teksten, gedichten, poëzie, haiku’s om bij mijn foto’s te plaatsen 

(geen christelijke gedichten, maar wel filosoferend, beschouwelijk, met humor etc.) 

 

Van augustus 2014 tot en met augustus 2015 fotografeer ik elke maand vier dagen op Texel. Het gaat 

om landschapsfotografie. Foto’s hiervan zijn te zien op www.martinvanthiel.nl en op mijn Facebook - 

pagina. 

In oktober 2015 verschijnt mijn boek in een kleine oplage, genummerd en gesigneerd. 

 
Martin van Thiel 

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- 

UW EIGEN AUDIOGEDICHTEN 

U kunt een eigen account aanmaken op www.audiogedichten.nl 

Hier kunt u uw eigen ingesproken gedichten en/of uw youtube-gedichten plaatsen. 

Registreer u hier: http://www.audiogedichten.nl/audio/component/comprofiler/registers 

Een ingesproken gedicht geeft een extra accent aan uw gedicht. 
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UITGELICHT GEDICHT "Sjaloom":  - Arma Fokkema 

 

Met dank aan Ger van Dien voor het overhandigen van het uitgelichtstokje plaats ik een gedicht dat ik 

aansluitend zal toelichten. Ger begreep goed dat ik met hart en ziel schrijf. 

 
 

http://www.audiogedichten.nl/
http://www.audiogedichten.nl/audio/component/comprofiler/registers
http://www.gedichtensite.nl/categorie/uitgelichte-gedichten-nu/29910-sjaloom-uitgelicht-fokkema
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Arma%20Fokkema
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Arma%20Fokkema


Sjaloom 

 

Sjaloom, ik kan je groeten 

met deze mooie zegen 

als ik je mag ontmoeten 

op onze levenswegen. 

 

Sjaloom wil zeggen vrede. 

Dat kan ik niemand geven 

maar het is een bede, 

een wens voor beter leven. 

 

Sjaloom blijft echter steken 

bij hartverwarmend wensen, 

want zijn wij goed bekeken 

nu beesten of nog mensen? 

 

Sjaloom is overteffend 

voor wie naar God verlangen 

hun stemmen trouw verheffend 

in psalmen en gezangen. 

 

Sjaloom, doorspekt van hoop, 

geeft aan: we mogen bouwen. 

Sjaloom is niet goedkoop 

maar wijst ons op vertrouwen. 

 

Als kind leerde ik thuis en op school de Here God en Zijn volk Israël lief te hebben. De Hebreeuwse 

groet sjaloom had en heeft voor mij een veel diepere betekenis dan vluchtig gedag zeggen. Zoals 

Heiland voor mij veel verder gaat dan de aanduiding van Zijn Zoon, heeft sjaloom een heilige lading. 

Ik word van binnen heerlijk warm van die woorden. Het Joodse volk is veroordeeld omdat zij de Here 

Jezus hebben gedood, maar als wij Nederlanders door de Here God uitverkoren zouden zijn geweest, 

zouden wij het gedaan hebben. Want zo moest het gaan. De Here Jezus was bereid Zich op te offeren 

voor ons. De moeilijkste dag van het jaar is voor mij Goede Vrijdag, als ik mijn lieve Heer zoafzichtelijk 

aan het kruis zie. Dan ben ik nog meer woedend dan bij het zien van beelden van de Holocaust. Dan 

kan ik niet blij en dankbaar juichen omdat ik gered ben. Want het gaat niet om mij. Het gaat om de 

heiligheid van de Almachtige. Vergeven kan ik niet, maar het begrip sjaloom geeft me kracht om me 

bewust te zijn van Gods genade die vergeeft en een toekomst belooft. Een toekomst vol vrede bij 

Hem, niet op deze aarde. 

 

met vriendelijke groeten, 

Arma Fokkema 
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NIEUWE GEDICHTENBUNDELS: 

TROOSTVLEUGELS 

Justus van Tricht heeft het initiatief genomen om een gedichtenbundel voor de nabestaanden van de 

ramp met de MH17 samen te stellen met gedichten die door dichters van de gedichtensite geschreven 

zijn. Hij heeft het voor elkaar gekregen de bundels gratis te laten drukken en er zijn inmiddels 450 

gedichtenbundels aan Slachtofferhulp overhandigd. Slachtofferhulp verspreidt de bundels onder de 

nabestaanden 

Het volgende staat de lezen op de achterzijde van de bundel: 

Wij zijn allen diep geschokt door de verschrikkelijke vliegtuigramp in Oekraïne. 

Deze vliegtuigramp heeft zowel bij de nabestaanden als bij ons volk, de nodige emoties teweeg 

gebracht. 

Naar aanleiding van deze tragische gebeurtenis, die zo diep heeft ingegrepen in onze harten, heb ik, 

als lid van de Gedichtensite.nl, kort na deze ramp het initiatief genomen om een troostbundel samen 

te stellen. Aan deze gedichtenbundel hebben diverse collega-dichters van de 

Gedichtensite deelgenomen. 

http://www.gedichtensite.nl/gedichtenbundels/29911-troostvleugels-gedichtenbundel


Het eindresultaat ligt thans voor u. 

Elke dichter of dichteres heeft vanuit zijn/haar eigen achtergrond en beleving iets willen meegeven als 

troost en bemoediging. Er is naar gestreefd evenwicht aan te brengen tussen een religieuze invalshoek 

en een meer neutrale benadering. Rekening houdend met de diversiteit in achtergronden 

van de nabestaanden. 

Wij wensen de nabestaanden voor de komende periode alle steun kracht en sterke toe om het zware 

verlies te dragen en te kunnen verwerken. 
J.A. van Tricht 
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NIEUWE GEDICHTENBUNDEL "In de luwte" van Grietje Boersma-de Ruiter 

Van Grietje Boersma-de Ruiter is een nieuwe, en tweede gedichtenbundel uitgekomen, welke is 

uitgegeven onder de naam "In de luwte" ISBN 978-90-820219-1-2 

 

Uitgever: Libro Scripto VOF, Drachten. 

Grietje: "Met dank aan God die dit voor mij mogelijk heeft gemaakt. 
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NIEUW: Onbekende Bijbelliederen zingen en bespreken - JAN VAN DEN BRINK 

 

Kent u het lied van Debora? En de liederen van Jesaja? U kunt ze nu leren kennen, Zingen en 

bespreken. Bij Uitgeverij Lukas Boeken te Tholen verscheen in 2014 een unieke uitgave van 10 

liederen uit het Oude Testament die u niet eerder op deze manier hebt gelezen. De bundel draagt de 

titel: Zijn Naam is Held. Zijn Naam is Heer, en is te koop  via de normale boekhandelkanalen. 

De inhoud van dit nieuwe boekje betreft 10 bekende en minder bekende liederen van belangrijke 

personen in het Oude Testament. Deze liederen zijn niet in het boek Psalmen opgenomen, maar staan 

verspreid in de Bijbel. In dit boekje vindt u ze bij elkaar. 

 

• Mozes – Exodus 15, Deuteronomium 32, Openbaringen 15 

• Debora en Barak – Richteren 5, 

• Hanna – 1 Samuel 22, 

• Jesaja – Jesaja 5, Jesaja 12, Jesaja 26 

• Hizkia – Jesaja 38 

• Habakuk – Habakuk 3 

Lees hier>>>> verder over "Onbekende Bijbelliederen zingen en bespreken. 
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BELEEF DE DAG - Coby Poelman - Duisterwinkel 

"Beleef de dag" is het 12e boek van Coby Poelman-Duisterwinkel. Een boek met geloofsgedichten, 

gedachten en korte verhalen waaronder een verhaal voor Kerst en voor Pasen. 

 

De auteur vertolkt haar gedachten en beleving in korte verhalen en in verschillende dichtvormen zoals 

sonnetten, cinquiano's, villanellen, elfjes, limericks en vrije poëzie. Het is door de veelzijdigheid en de 

aansprekende manier van schrijven een verrassend boek om cadeau te geven bij diverse 

gelegenheden. 

 

Reacties van lezers: "Haar gedichten zijn bijzonder; helder van beeld en taal. Dat maakt de teksten 

krachtig en tegelijk toegankelijk. Ze heeft een hele vrolijke manier van schrijven. De verzen ademen 

een bepaalde lichtheid uit waar je blij van wordt". 

ISBN 978-94-92222-00-8 
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http://www.gedichtensite.nl/gedichtenbundels/29484-in-de-luwte-grietje
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Grietje%20Boersma
http://www.gedichtensite.nl/gedichtenbundels/29508-onbekende-bijbelliederen
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Jan%20van%20den%20Brink
http://www.gedichtensite.nl/pdf/onbekende-bijbelliederen.pdf
http://www.gedichtensite.nl/gedichtenbundels/29695-beleef-de-dag-coby-poelman


 

TWEEDEHANDSBUNDELS OP WWW.TWEEDEHANDSBOEKENVERKOOP.NL , óók EBOOKS! 

Als dichter leest u misschien ook graag gedichtenbundels van anderen. op 

tweedehandsboekenverkoop.nl kunt u deze bundels voordelig aanschaffen. Als u partner van bol.com 

wordt (alleen registreren), dan kunt ook uw gedichtenbundels die niet verkocht zijn of uw overtollige 

boeken, voor een tweedehandsprijs bij hen verkopen, zie de volgende link: 

 VERKOOP JE TWEEDEHANDS of NIET VERKOCHTE GEDICHTENBUNDELS 
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VAN DE REDACTIE m.b.t. UITGELICHT GEDICHT 

Het is vaak lastig om een dichter te benaderen voor het volgende uitgelichte gedicht. Vaak kloppen de 

emailadressen niet die zijn opgegeven. (Wilt u er zorg voor dragen dat u een werkend emailadres 

heeft, zodat wij u kunnen mailen als een uitgever of andere instantie ons benadert voor uw gedichten). 

Wij hebben daarom besloten dat dichters vrij zijn om zelf -in beperkte mate- een uitgelicht gedicht in 

te zenden. IEDERE DICHTER MAG, als hij/zij dit wil, ÉÉN KEER PER JAAR EEN UITGELICHT GEDICHT 

VAN ZICHZELF INZENDEN.  

Men kan het gedicht dan uitgebreid toelichten. 

 

Vaak wordt er een hele uitleg onder een gewoon ingezonden gedicht gegeven. Dit willen wij beperken 

tot hooguit twee regeltjes. Voor een lange uitleg over het gedicht kunt u dan gebruik maken van de 

categorie "uitgelicht gedicht". Een uitgelicht gedicht mag zowel in de categorie waar het thuishoort 

geplaatst worden als in de categorie "Uitgelicht gedicht". Plaats in de categorie waar het gedicht 

thuishoort in dat geval onder het gedicht: zie ook de categorie "uitgelichte gedichten" 

De ingezonden uitgelichte gedichten worden steeds met een link in de volgende nieuwsbrieven 
verwezen. 
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De "themagedichten HOOP" zijn verplaatst naar de nieuwe categorie "Hoop". 

We hebben ook een categorie "geloof, hoop en liefde". Wanneer u daar gedichten in heeft staan die 

alleen bij de categorie "hoop" behoren, dan kunt u deze zelf (na inloggen) verplaatsen naar de 

categorie "Hoop". Andersom kan het natuurlijk ook het geval zijn, dat er gedichten door de redactie in 

"Hoop" geplaatst zijn terwijl ze volgens u in "Geloof, hoop en liefde" horen. U bent vrij om dit zelf te 
wijzigen, als dat niet lukt, mag u altijd contact opnemen met de redactie. 

De volgende nieuwsbrief komt op 1 mei 2015 
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NIEUWS: NIEUWE HOSTER 

Onderstaande stond ook in de vorige nieuwsbrief, toch willen we dit nog een keer noemen, omdat u 

misschien ook zelf op zoek bent naar een goede hoster. 

 

We zijn ontzettend blij te kunnen melden dat we een nieuwe hoster hebben. Voor het eerst sinds 15 

jaar heeft de gedichtensite tijdens de maand december probleemloos en snel gelopen en is niet één 

keer uitgevallen. We hebben van deze hoster een uitstekende begeleiding bij eventuele problemen en 

zij zullen altijd zorgen dat, hoe groot de bandbreedte ook is, de site beschikbaar blijft voor bezoekers. 

De hosting van het pakket dat wij bij hen nemen is wat duurder dan de goedkopere hosters, ik zal 
geen namen noemen, maar we krijgen nu eindelijk waar voor ons geld. 

Zij hebben ook hele goedkope pakketen die geschikt zijn voor mensen die een website willen bouwen 

waar geen duizenden bezoekers per dag komen. Dan kunt u al een websitepakket met databases en 

programma's zoals joomla en wordpress kopen al vanaf 1,50 per maand. 

Klik hier voor een goedkoop pakket bij wned.nl: Traditionele hostingSSD Hosting Ook kunt u een 

pakket nemen met SSD Hosting  dat is een pakket dat 20x zo snel is. De gedichtensite heeft de site 

ook op een SSD server staan!  

http://www.tweedehandsboekenverkoop.nl/
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=23946&f=TXL&url=http%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fverkopenviabol%2Findex.html&name=verkopen
http://www.wned.nl/wned_affiliate/affiliate/affiliate.php?id=1259&group=4
http://www.wned.nl/wned_affiliate/affiliate/affiliate.php?id=1259&group=4
http://www.wned.nl/wned_affiliate/affiliate/affiliate.php?id=1259&group=6


 


