
 

NIEUWSBRIEF GEDICHTENSITE 5 mei 2015 - 70 JAAR BEVRIJDING 

De redactie van de gedichtensite wenst u een fijne "vierdag" van de bevrijding. Ook als 

u het huis misschien niet uit kunt, kan u op televisie, in boeken, tijdschriften veel 

hierover zien en/of lezen. Maar ook in stilte in dankbaarheid gedenken dat wij in een 

vrij land leven.  

VAN DE PASTOR 

Zou God wel eens huilen als Hij ons beziet? Hij die ons het beheer over Zijn schepping gaf, 
huilt Hij als Hij ziet wat de mens, die vaak de liefde met voeten treedt, ervan bakt. Het zou 
mij helemaal niet verbazen, misschien zou het mij meer verbazen als Hij niet huilt. 
Laten wij Hem, die straks ónze tranen zal drogen, dan nu tot troost willen zijn door de tranen 
van onze naasten te drogen en Zijn liefde uit te dragen in woord en daad 

"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder." 

 (u kunt de pastor hier>>>> via het formulier bereiken.) 

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- 

 UITSLAG THEMAGEDICHT PASEN - "OPEN HANDEN: 

 
GOUDEN VEER 

 
 Uw handen streelden mij... Vlastuin-van Deelen Jolanda 

 
ZILVEREN VEER 

 
 

Bewegende handen  Linde-Altena, Tiny van der  

 EERVOLLE VERMELDINGEN  
1 Hij brak het brood  Hans Wesselius 

2 Gebed van Jezus Beijersbergen-Groot, Diny 

3 open handen  Wagenaar, Elsien  

4 Vuisten volle wereld  Cieremans, Hans  

5 Vul mijn handen Holman, Alie 

6 Getekende handen  Doek, Robert  

7 Geopende handen  Akker, Irene van den  

8 Open je handen, open je hart. Rakhorst, Peter  

9 Stilgezet Noordhof-Vogelzang, Dinette 

10Open handen  Fokkema, Arma  

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- 

 



THEMA VOOR DE MAAND MEI/JUNI 2015: PINKSTERGLOED 

U heeft tot en met 24 juni de tijd om uw themagedicht in te zenden. 
De uitslag is 1 juli 

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- 

UITGELICHT GEDICHT: 

Dichters zijn vrij 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 als er een noodzaak is dat u even uitleg of informatie 
geeft. 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 dan in de categorie waar het 
thuishoort onder het gedicht: zie ook de categorie "uitgelichte gedichten" 

De ingezonden uitgelichte gedichten worden steeds met een link in de volgende 
nieuwsbrieven verwezen. 

Om een uitgelicht gedicht in te zenden logt u eerst in en klikt op de menubalk op "Inzenden" 
en kiest daarna voor "Uitgelicht gedicht". 

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- 

1 EURO PER MAAND? 

Tot onze verrassing bood één van onze dichters van de gedichtensite aan om per maand een 
klein bedrag mee te betalen aan de hosting. Een mooi initiatief. Wanneer veel dichters 
bijvoorbeeld 1 euro per maand zouden overmaken nu wij een duurdere hostingpakket hebben 
genomen, zou de reclame op de site misschien verminderd kunnen worden. Ook kunt u één 
keer per jaar een bedragje overmaken. Er zijn gemiddeld 3 á 5 mensen per jaar die dit ook 
doen en waar wij zeer erkentelijk voor zijn. Als u hier ook aan mee wilt doen, kunt u 
hier>>>>>> lezen op welke manier u iets kunt overmaken: 

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- 

MAILS OP DE GEDICHTENSITE 

Willen de auteurs van de gedichtensite, met name als zij een gedicht hebben ingezonden, hun 
postvak in de gaten houden? Het komt namelijk wel eens voor dat de correctrices iets aan u 
willen vragen of doorgeven over uw gedicht, bijvoorbeeld als er een wijziging in gemaakt 
hoort te worden of als er voor ons een onduidelijkheid is, of een grammaticafout. 

Uw postvak vindt u aan de rechterzijde, zodra u ingelogd bent. Het zou erg fijn zijn als u dit 
in de gaten houdt, zodat de correctrices niet al te lang hoeven te wachten voordat er gewijzigd 
kan/ mag worden. Wanneer een gedicht veel fouten bevalt, schakelen zij zo'n gedicht wel eens 
uit om het eerst met u te overleggen. 

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- 

 



ZON- en FEESTDAGEN 

Werken aan de site  
Elke dag worden er gedichten ingeleverd op de site. Dat houdt in dat er elke dag door de 
correctrices gecontroleerd moet worden en de webmaster alles in de gaten houdt. Soms zitten 
er veel fouten in de gedichten, soms weinig.  
Toch moet alles gelezen worden, dat is vaak een hele klus.  
   
Dat is niet het enige wat er rondom de site gebeurt.  
Ook wordt er om assistentie gevraagd, of worden er gewoon andere vragen gesteld.  
Het vergt teveel om hier alles met name te noemen.  
De redactieleden streven er naar elke dag zo goed mogelijk alles te laten verlopen zodat de 
bezoekers kunnen genieten van de gedichten die er ingestuurd worden.  
Ik zeg met nadruk, elke dag. Dat willen we nu echter wijzigen voor de zon- en feestdagen. 
 
We blijven voor u klaar staan, maar op zon- en feestdagen hebben wij ook kerk en 
gezinsuitjes enz. Wij kunnen u dan niet altijd te woord staan. Toch doen wij ons best om zo 
snel mogelijk te reageren.  
Natuurlijk kunt u gewoon op zondag in blijven zenden, maar gaat de inzending niet goed of is 
er een fout gemaakt die u niet kunt herstellen, dan kunt u ons gerust een mail sturen, maar u 
moet misschien wat langer wachten dan normaal voordat wij uw mail beantwoorden. Wij 
blijven ons best doen om zo snel mogelijk te reageren, maar we vragen uw begrip voor het 
geval onze reactie pas na de zon- of feestdagen bij u binnen komt.  
   
De redactie.  

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- 

ALIAS / TITEL 

Wanneer u een gedicht inzendt, moet u een de titel van het gedicht bij "Titel" invullen. Soms 
komt het voor dat de titel al bestaat en u een melding krijgt dat het gedicht niet opgeslagen 
kan worden. Daarom is het goed om ook bij Alias iets in te vullen waarvan u weet dat het niet 
twee keer kan voorkomen. Zo zou u uw achternaam en voornaam bij kunnen plaatsen. 
 
Voorbeeld: Titel van het gedicht is "De hemel" 
Uw naam is: Piet Janssen 
Bij Alias vult u dan in de-hemel-piet-janssen 
alles aan elkaar vast met een streepje in plaats van een spatie. 

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-    

NIEUWS JOLANDA VLASTUIN: GOD ZORGT 

Begin april 2015 is de cadeaubundel van Jolanda Vlastuin verschenen.God zorgt' is een 
bundel met een 15-tal gedichten voor verschillende gelegenheden. 
Naast elk gedicht is een kleurenfoto geplaatst die bij het thema van het gedicht past. 
De bundel kost € 12,95 en is via onderstaande link verkrijgbaar bij uitgeverij Boekenbent te 
Barneveld. 
Klik hier>>> om te bestellen  
NIEUWS KOERT KOSTER: ZICHT OP HET KRUIS - verzoening met God en mensen  



Dichter koert Koster schrijft behalve gedichten ook boeken. Onlangs is zijn boek 

"Zicht op het kruis, verzoening met God en mensen" uitgekomen.  

omschrijving: 

"De mens heeft van alles tegen God" 

"God hoeft door Jezus’ offer niet op andere gedachten gebracht te worden. Juist de mens moet 
‘umgestimmt’ worden." Koert Koster schreef recent het boek ‘Zicht op het Kruis - verzoening 
met God en mensen’. Met zijn uitgave wil de auteur het thema verzoening ‘grondiger 
doordenken’. "Het onderwerp raakt mij als persoon en de verzoening van Jezus heeft mijn 
leven bepaald."  

   

Verzoening heeft je leven bepaald, zeg je. Op welke manier komt die verzoening in je 

leven tot uiting?   

"Heel praktisch gezien, kan ik zeggen dat ik probeer om in vrede en harmonie met mijn 
omgeving te leven. Ik weet bijvoorbeeld dat God van mij vraagt om mij verzoenlijk op te 
stellen ten opzichte van mensen die mij, al of niet bewust, kwaad doen. Ik probeer hen in 
Jezus’ naam te vergeven, omdat God mij in Christus alles vergeven heeft. Christus’ werk op 
het kruis is daarbij leidend en uitgangspunt. Gods liefde voor mij is de maatstaf om anderen 
vandaag lief te hebben. Weliswaar in zijn kracht. Zo werkt de verzoening in mijn leven door."  

Lees hier verder http://www.cip.nl/god/april-2015/48473-De-mens-heeft-van-alles-tegen-God  

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- 

NIEUWS VAN JUSTUS A. VAN TRICHT - 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. Slachtofferhulp verspreidt de bundels onder de nabestaanden.De uitgave is nu te 
verkrijgen in een mooie gebonden uitgave in hardcover. Deze bundel wordt belangeloos 
gedrukt door een welwillende drukkerij, namelijk Wilco Amersfoort.Er zijn 200 exemplaren 
beschikbaar voor belangstellenden.  
De prijs van de gedichtenbundel is E 10,00. (in de voorverkoop konden auteurs die een 
gedicht voor de bundel geschreven hebben, de bundel goedkoper verkrijgen, maar dit termijn 
is nu verlopen). 
VERZENDKOSTEN VOOR DE BUNDEL HOEFT U NIET TE BETALEN Tenzij u in 
het buitenland woont, dan komen de extra verzendkosten voor uw eigen rekening. Dit geldt 
bv voor Belgie en Duitsland en overige landen in Europa en elders ter wereld. 
Het winstbedrag komt ten goede aan de stichting nabestaanden MH 17, met als doel een 
monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers. 

1. Meld uw bestelling aan op emailadres j.van.tricht3@kpnplanet.nl . Vermeld daarbij 

uw naam en adres en het aantal exemplaren dat u bestelt en het totaalbedrag dat u 

overmaakt. 
2. Maak E 10 x het aantal exemplaren dat u wilt bestellen over. 
3. Pas nadat u de mail gezonden hebt én betaald hebt, wordt de bundel (of bundels) aan u 
verzonden. 
De plaatselijke kerken in Spijkenisse hebben ook medewerking aangeboden. 
De overige oplage van 200 bundels gaat wederom naar Slachtofferhulp Utrecht die ook de 
vervolguitgifte zal begeleiden. 
Met belangstelling zien wij uw aanvragen tegemoet. 

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- 



VRAGEN EN ANTWOORDEN 

Regelmatig krijgen wij vragen waarvan het antwoord op de site staat. Wij zullen uw vragen 
altijd beantwoorden en willen zoveel mogelijk voor u klaar staan, maar soms is het misschien 
handig om eerst bij de regels, de handleiding en de faq te kijken (op de menubalk onder het 
item Home). 

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- 

UITGELICHT GEDICHT: 

Dichters zijn vrij 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 als er een noodzaak is dat u even uitleg of informatie 
geeft. 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 dan in de categorie waar het 
thuishoort onder het gedicht: zie ook de categorie "uitgelichte gedichten" 

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- 

NIEUWS: NIEUWE HOSTER 
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 goedkope hosters, ik zal geen namen noemen, maar we krijgen 
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 krijgen voor slechts 
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! 

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- 

De volgende nieuwsbrief komt op 1 juli 2015 

 

Of klik hier>>> als u de nieuwsbrief  niet in uw mail kunt lezen 

 


