
 

  NIEUWSBRIEF GEDICHTENSITE 1 oktober 2015  

VAN DE PASTOR 

Wat is het toch geweldig dat de Schepper van hemel en 
aarde van ons wil houden en dat ondanks onze 
tekortkomingen en vaak onze onwil om Zijn wil te volgen.  
Psalm 139 zegt dat Hij ons kent en doorgrondt, dus niet 
alleen wat zichtbaar is maar ook wat leeft in ons hart. Een 
mens kun je nog wel eens om de tuin leiden maar dat lukt bij 
God nooit. 
Als ik het u niet vertel dan weet u niet dat ik bij een 
buurvrouw van haar druivenstruik die overhing boven het 
pad een paar trosjes heb “geleend” maar onze Heer weet 
het wel. 
Heb ik nou Zijn liefde verspeeld ... natuurlijk niet, Zijn liefde 
is onomkeerbaar eeuwig in Christus zolang we genoeg 
overlaten voor anderen en  niet de hele struik “leeglenen”.  
Veel van onze “struiken” hangen vol genoeg om te delen!  
 
"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder." 

 (u kunt de pastor hier>>>> via het formulier bereiken.)  
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UITSLAG THEMAGEDICHT "ollekebolleke" 

 
GOUDEN VEER 

 

 
Heen en geen wéér ? Laneuze, Priscilla  

 
ZILVEREN VEER 

 

 
Zwevende spinnetjes  Mulder-Zuur, Mina  

 

EERVOLLE 
VERMELDINGEN  

1 De nacht  Beijersbergen-Groot, Diny  

2 Bevlogen musici  Poelman-Duisterwinkel, Coby  

3 Ontdek je plekje  Holman, Alie  

4 Jakobs droom  Heuvel, Marij van den  

5 Party! Hansen, Ettina J.  

6 Bedezang  Zondervan, Aster  

7 De kip of het ei Bijzet-Pullen, Truus  

8 Bloemen op een balkon  Casier, Greta 

9 Haar vaste plekje  Werners, Petronella  

10 Jahweh Fokkema, Arma  

THEMA VOOR DE MAANDEN oktober/november 2015: 
KERSTKAARTGEDICHTJE (dichtvorm Copla)  

Een copla is een volkse Spaanse dichtvorm. 
De structuur van een copla is vier regels. Elke regel heeft 
acht lettergrepen. Er is niet een vast rijmschema. 

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://gedichtensite.nl/categorie-lijst/88889024-ollekebolleke/30600-nog-in-beeld
http://gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Priscilla%20Laneuze
http://gedichtensite.nl/categorie-lijst/88889024-ollekebolleke/30788-zwevende-spinnetjesmina-mulder
http://gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Mina%20Mulder%20Zuur
http://gedichtensite.nl/categorie-lijst/88889024-ollekebolleke/30754-de-nacht
http://gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Diny%20Beijersbergen%20Groot
http://gedichtensite.nl/categorie-lijst/88889024-ollekebolleke/30602-bevlogen-musici
http://gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Coby%20Poelman%20Duisterwinkel
http://gedichtensite.nl/categorie-lijst/88889024-ollekebolleke/30716-ontdek-je-plekje
http://gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Alie%20Holman
http://gedichtensite.nl/categorie-lijst/88889024-ollekebolleke/30597-jakobs-droom
http://gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Marij%20van%20den%20Heuvel
http://gedichtensite.nl/categorie-lijst/88889024-ollekebolleke/30775-party
http://gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Ettina%20Hansen
http://gedichtensite.nl/categorie-lijst/88889024-ollekebolleke/30668-aster-zondervan
http://gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Aster%20Zondervan
http://gedichtensite.nl/categorie-lijst/88889024-ollekebolleke/30837-de-kip-of-het-ei
http://gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Truus%20Bijzet
http://gedichtensite.nl/categorie-lijst/88889024-ollekebolleke/30705-bloemen-op-een-balkon
http://gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Greta%20Casier
http://gedichtensite.nl/categorie-lijst/88889024-ollekebolleke/30720-luchtspiegeling
http://gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Elle%20Werners
http://gedichtensite.nl/categorie-lijst/88889024-ollekebolleke/30678-arma-fokkema
http://gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Arma%20Fokkema


Dit keer is de opdracht een copla te schrijven met het 
onderwerp "kerst". 

De copla die u schrijft mag 1 of 2 verzen hebben.  

In november en december wordt er op de site vaak gezocht 
naar korte kerstgedichten voor op een kaart. Vandaar dat 
het de redactie een goed idee leek om nu dit thema te 
kiezen. Zo'n gedicht voor op een kaart mag nooit te lang zijn, 
vandaar dat u slechts 1 of 2 coupletten mag schrijven voor 

het kerstkaartgedicht. 

3 voorbeelden ( door Cobie Verheij) 
Kaarslicht mag weer voluit schijnen 
van verlangen, het Kind van hoop 
door Hem zal de dood verdwijnen 
krijgt het leven een nieuwe loop 

---- 
Flakkerend beschijnt het kaarslicht 

de contouren van je gezicht 
Kerstkind dat eens werd  geboren, 
geeft ons zicht op het eeuwig licht 

----- 
In een stal werd hij geboren 

en toch was hij een Koningskind 
dat bij jou en mij wil horen 

Hij die met ons iets 'nieuws' begint. 

Het gedicht moet met Advent te maken hebben en 
bijvoorbeeld niet over de kerstman gaan. Een kerstgedicht 
kan over hoop, liefde, verwachting, vrede, Kind, Jezus, 
Jozef, Maria, aankondiging van de geboorte en vult u zelf 

maar in, gaan.  

U mag 3 gedichten over dit thema inzenden.De leden die 
een account hebben, kunnen zoals gewoonlijk inloggen en 
kiezen voor Themagedicht inzenden (op de menubalk onder 
Inzenden) U heeft tot en met 24 NOVEMBER de tijd om uw 

themagedicht in te zenden. 

De uitslag is 1 DECEMBER 
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Regels: AANTAL INZENDINGEN PER WEEK /  
              TOTAAL AANTAL INZENDINGEN OP DE SITE: 
Het aantal gedichten dat per week mag worden 
ingezonden is 5.  

Per week mag er van die 5 één niet-christelijk zijn en de 

overige 4 moeten wel christelijk zijn.  

De weektelling van de gedichten geldt steeds van 
zaterdag t/m vrijdag. 

De ingezonden gedichten die het aantal van 5 in één week 
overschrijden, worden verwijderd, deze kunt u later alsnog 
inzenden, zolang het maximale aantal de 5 per week niet te 
boven gaat. 
 



Maximaal aantal gedichten  

Er zijn auteurs waarvan het aantal gedichten de duizend 
benadert. De gedichten van deze dichters domineren 
hierdoor de site doordat zij heel veel in de categorielijsten 
voorkomen, waardoor andere dichters met hun gedichten 
wat bedolven worden. Bovendien nemen deze dichters veel 
van de ruimte in beslag die wij beschikbaar hebben. Bij de 
profielen van dichters is er de mogelijkheid de url van een 
eigen site te plaatsen, zodat lezers die gedichten ook op de 
site van de betreffende dichter zelf kunnen lezen. U heeft 
zelf de mogelijkheid gedichten te verwijderen of te 
depubliceren wanneer u boven de 1000 gedichten komt. Als 
dit niet gebeurt, maakt de redactie een keuze welke 
gedichten verwijderd worden.  

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- 

Titel en alias 

Auteurs vullen vaak alleen een titel in. Onder de titel staat 
een invulveld voor een alias. Het is verstandig die in te 
vullen met de titel én met uw achternaam erachter. De site 
sorteert gedichten op hun alias. Dit is meestal gewoon de 
titel, maar als een titel vaak door mensen gebruikt wordt krijg 
je een dubbele alias. Gebeurt dit binnen diverse categoriën 
dan is er nog geen probleem, wel wanneer binnen een 
bepaalde categorie meer gedichten dezelfde titel krijgen. 
Kies ervoor om bij plaatsing een alias zo te plaatsen dat het 
niet dubbel kan zijn, gebruik daarbij de titel van het gedicht 
met als toevoeging uw eigen naam. 
Voorbeeld: Titel: Dankbaar 
Alias: dankbaar jan de boer 

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- 

Gedichten in de categorie Muziek 

Als er een gedicht geschreven wordt dat op bestaande 
muziek is geschreven, plaatst men er onder: 

Op de melodie van: ...... 

Wilt u hieronder ook vermelden waar die melodie te vinden 
is. 

Bijvoorbeeld 

Op de melodie van:  "Stille nacht, Heilige nacht" 
(Gezang 143 - Liedboek voor de Kerken 1973)  

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 DE AUTEURS  

7 november 2015: PRESENTATIEBUNDEL MET 30 
NIEUWE BERIJMINGEN 

Stichting Dicht Bij de Bijbel presenteert zaterdag 7 november 
een eerste bundel met dertig nieuwe berijmingen van 
bekende psalmen. De presentatie vindt plaats in de 
Ebenhaëzerkerk te Apeldoorn en begint om 20.00 uur.  Ik 
verwijs voor meer informatie naar bijgevoegd persbericht en 
flyer. 



Meer informatie over de avond en de voortgang van het 

project kunt u vinden op www.denieuwepsalmberijming.nl  

Jan Pieter Kuyper  

--------------------------------  

Recensie: ‘Geef Mij je angst. Je krijgt moed en hoop 
terug’ - Koert Koster  

In 174 bladzijdes neemt Koster je mee naar de wereld van 
de angst, ervaren door gewone mensen en ook door 
belangrijke profeten met een Bijbelse visie. Tijdens het lezen 
van dit boek leek het alsof ik een spirituele reis naar het 
verleden maakte. Zo blikte Koster in het leven van Jezus, 
Mozes, Abram, Job enz. 
 
“Angststoornissen ontstaan door een aaneenschakeling van 
negatieve ervaringen. Angst is dan niet zomaar meer een 
emotie die iemand overkomt,zij is een deel van het leven en 
daarmee een manier van leven of van zijn geworden. De 
angstervaring lijkt deels samen te vallen met de angstige 
persoon. Er is een overlap, zonder dat de mens ooit 
samenvalt met de angst- of paniekstoornis. Een persoon is 
nooit één en al angst.” 
 
Ik ben dol op religieuze boeken, maar eerlijk gezegd zijn er 
weinig boeken in dit genre die vlot geschreven zijn en een 
meeslepend karakter kennen, en bovendien niet-
commercieel zijn. Commerciële boeken missen veelal 
inhoud. ‘Geef Mij je angst’heeft zekereen erg goede inhoud. 
Dit boek lees je niet, dit boek voel je. Er zijn weinig auteurs 
zoals Koster. 
 
Als je wilt begrijpen wat angst inhoudt en hoe je er mee moet 
omgaan, dan moet je dit boek hebben gelezen. Het boek 
stelt je erg gerust en lijkt net ‘mindfullness’. Er zijn weinig 
boeken die vanaf de cover tot en met de inhoud geweldig 
zijn. ‘Geef Mij je angst’ is een van die boeken. Vanaf de 
eerste bladzijde werd ik meegesleept in dit prachtige boek. 
Dit boek is een aanrader voor iedereen en krijgt vijf sterren. 
 
Koert Koster (1973) debuteerde in 2012 met de dichtbundel 
‘Zij is mijn moeder’. Daarna volgden o.a. ‘Spiegelend 
Oppervlak’, ‘Gebroken Wereld’, ‘Wondermooi Mensje’, enz. 
Inmiddels heeft Koster al twintig boeken op zijn naam staan. 
Koster studeerde theologie en filosofie aan de Vrije 
Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. 
 
Dit boek is verkrijgbaar bij Mijnbestseller.nl voor € 17,95  

--------------------------------  

 

 

 

http://www.denieuwepsalmberijming.nl/
https://www.mijnbestseller.nl/shop/index.php/catalog/product/view/id/112818/s/geef-mij-je-angst-73448-www-mijnbestseller-nl/


VERLOOP ACTIE TROOSTVLEUGELS  

Beste collega dichters  

Graag wil ik u hierbij laten weten hoe het verloop van de 
actie Troostvleugels tot op heden is gegaan. 
De stroom van belangstelling is inmiddels wat geluwd maar 
met de 7 kerken en met de bijdrage van degenen die een 
bundel hebben besteld, 
zijn we de 1000,00 euro grens inmiddels gepasseerd. 
Nu is de aanvraag mondjesmaat en wordt er zo nu en dan 
nog een verzoek gedaan om een bundel. Er is echter nog 
voldoende voorraad 
dus wie nog belangstelling heeft voor een bundel, kan deze 
alsnog bestellen. 
Verder hebben wij nog wat ander nieuws te melden. 
N.a.v. de tv uitzending van SBS half juli over het dorp 
Neerkant in Brabant waar het gehele gezin Wals vader 
moeder en vier kinderen bij de ramp met 
de MH 17 zijn omgekomen, hebben drie gezinnen daar een 
bijzonder indringend verhaal gehouden over hun banden 
met de familie Wals. 
Het hele dorp was diep aangeslagen en heeft met vereende 
krachten een plaatselijk monument in de nabijheid van de 
kerk voor hen laten maken. 
Wij waren diep getroffen door het verhaal van de drie 
gezinnen die aan het woord zijn gekomen.  
Wij kregen de tip om een doos bundels mee te nemen naar 
het Museum Ziel van de techniek te Neerkant. 
Wij hebben inmiddels contact gehad met de beheerder van 
het museum en wij hebben hem bereid gevonden voor het 
goede doel medewerking te verlenen en 
bezoekers te attenderen op de door ons samengestelde 
bundel. 
Wij hebben daarbij het museum de informatie verstrekt op 
welke wijze zij de inkomsten kunnen overmaken op de 
rekening van stichting MH17. met de vermelding gift. 
Dit i.v.m. met vrijstelling van de belasting.  
Op deze wijze hopen wij dat via de bezoekers van het 
museum er ook nog de nodige financiën zullen binnenkomen 
voor het monument dat de Stichting MH 17 voor de 
slachtoffers wil oprichten. 
 
Justus A. van Tricht  

---------------------------  

Kruimkens van 's Heeren tafel 2016 
Honigdroppels 2016  

Deze maand zijn de Bijbelse dagboeken Kruimkens van 's 
Heeren tafel 2016 en Honigdroppels 2016 verschenen. 

In beide dagboeken zijn de zelfde achterkantjes opgenomen.  

Ook dit jaar mocht Coby Poelman-Duisterwinkel aan beide 
boekjes meewerken en 47 achterkantjes per boek vullen.  

http://www.lievelingsboek.nl/#/winkel/zoeken/Kruimkens%20van%20's%20Heeren%20tafel%202016%20/0/list/zoeken.html
http://www.lievelingsboek.nl/#/winkel/zoeken/Kruimkens%20van%20's%20Heeren%20tafel%202016%20/0/list/zoeken.html
http://www.lievelingsboek.nl/#/winkel/zoeken/Honigdroppels%202016/0/list/zoeken.html


---------------------------- 

"Granaatjes met een gouden slot" nu uitgegeven bij 
uitgever Noordboek/Friese pers  

Onze auteur Coby Poelman liet ons weten dat haar boek 
"Granaatjes met een gouden slot" opnieuw is gedrukt en 
deze keer is uitgegeven door een "echte" uitgever. In deze 
nieuwe uitgave is niet alleen haar eerste werk opgenomen, 
het is aangevuld met nieuw werk en enkele korte christelijke 
kerstverhalen. Het boek telt 200 bladzijden en ligt vanaf 21 

juli 2015 in diverse boekwinkels in Nederland en België.  

http://www.noordboekwinkel.nl/granaatjes-met-een-gouden-

slot.html   

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 DECEMBER 2015  

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

  

http://www.christelijke-gedichten.nl/nieuwsbrieven/2015/nieuwsbrief-oktober2015.pdf 

 

http://www.noordboekwinkel.nl/granaatjes-met-een-gouden-slot.html
http://www.noordboekwinkel.nl/granaatjes-met-een-gouden-slot.html
http://www.christelijke-gedichten.nl/nieuwsbrieven/2015/nieuwsbrief-oktober2015.pdf
http://www.christelijke-gedichten.nl/nieuwsbrieven/2015/nieuwsbrief-oktober2015.pdf

