
 

NIEUWSBRIEF GEDICHTENSITE 1 juli 2015 

VAN DE PASTOR 
De vakantieplannen liggen misschien klaar. U gaat even “weg van de 
snelweg” in Nederland of verder weg en dan kunt u er weer een jaar 
tegen. Waar tegen? Wij leven toch niet van vakantie naar vakantie, 
van feest naar feest. Wij leven met God en Hij maakt dat wij “er tegen” 
kunnen, dat het leven ons niet zal breken, ons niet kán breken. 
Ik wens u allen van harte een fijne zomer maar als dat onverhoopt niet 
zo uitpakt dan wens ik dat u Gods liefde in Jezus zult ervaren zodat 
het in uw hart de mooiste zomer van uw leven wordt, een zomer die 
veel langer duurt dan een paar weken. 

"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 "PINKSTERGLOED" 

 
GOUDEN VEER 

 
De gloed van pinksteren  Poelman-Duisterwinkel, Coby 

 
ZILVEREN VEER 

 
de taal Cieremans, Hans 

 
EERVOLLE VERMELDINGEN 

1 
Het beste heeft de Heer 
bewaard  

Tricht, Justus A. van 

2 Eendrachtig Beijersbergen-Groot, Diny 

3 
Pinkstervuur Azusa Street 
brandt nog steeds 

Wesselius, Hans 

4 Als een toorts Laneuze, Priscilla 

5 Wat is een Christen? consemulder, jose 

6 gebed om pinkstergloed  Jansen, Dineke 

7 Verlichte ogen Heuvel, Marij van den 

8 Pinksterbloemen Hoogendoorn, Rieteke 

9 Pinkstergloed Fokkema, Arma 

10 Vuur kent vele vormen  Werners, Elle 
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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/index.php/pinksteren/30317-de-taal-van-pinkstergloed
http://www.gedichtensite.nl/index.php/pinksteren/30344-de-taal
http://www.gedichtensite.nl/index.php/pinksteren/30343-het-beste-heeft-de-heer-bewaard
http://www.gedichtensite.nl/index.php/pinksteren/30343-het-beste-heeft-de-heer-bewaard
http://www.gedichtensite.nl/index.php/pinksteren/30416-eendrachtig
http://www.gedichtensite.nl/index.php/pinksteren/30358-pinkstervuur-azusa-street-brandt-nog-steeds
http://www.gedichtensite.nl/index.php/pinksteren/30358-pinkstervuur-azusa-street-brandt-nog-steeds
http://www.gedichtensite.nl/index.php/pinksteren/30493-als-een-toorts-sonnet
http://www.gedichtensite.nl/index.php/pinksteren/30339-wat-is-een-christen
http://www.gedichtensite.nl/index.php/pinksteren/30363-gebed-om-pinkstergloed
http://www.gedichtensite.nl/index.php/pinksteren/30512-verlichte-ogen
http://www.gedichtensite.nl/index.php/pinksteren/30508-pinksterbloemen
http://www.gedichtensite.nl/index.php/pinksteren/30341-pinkstergloed-fokkema
http://www.gedichtensite.nl/index.php/pinksteren/30437-vuur-elle-werners


THEMA VOOR DE MAANDEN juli/augustus/september 2015: 
OLLEKEBOLLEKE 

Onlangs is Drs. P. overleden, hij schreef veel "ollekebolleke's". 
Wat zijn "ollekebolleke's" eigenlijk? 

Het ollekebolleke is een versvorm die in 1974 in het Nederlandse 
taalgebied werd geïntroduceerd door Drs. P, daarbij terzijde gestaan 
door Ivo de Wijs en Pieter Nieuwint. Hij noemde de dichtvorm naar het 
gelijknamige kinderversje, omdat het metrum van beide overeenkomt. 

Hier kunt u lezen hoe een ollekebolleke geschreven moet worden, 
maar als u op google zoekt, kunt u nog veel meer uitleg vinden. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ollekebolleke_(dichtvorm) 
http://saaiheid.blogspot.nl/2004/10/uitleg-ollekebolleke.html  
 
Ons jurylid Henry Schellingerhout heeft voor u een ollekebolleke 
geschreven, zodat u dit voorbeeld goed kunt bekijken en het duidelijk 
wordt hoe een ollekebolleke geschreven dient te worden. 

Vrolijke mensen daar! 
Ethische vaardigheid 
Vlakbij de technische 
Taalkunst gestoeld 

 
Wie doet er mee met de 

Devaluerende 
Dichtvorm zoals die 
Destijds is bedoeld? 

                 (c) Henry Schellingerhout 

De uitdaging om een ollekebolleke te schrijven is gekozen omdat we 
drie maanden de tijd geven voor het schrijven hiervan. Mede omdat de 
zomerperiode is aangebroken, kan dit een mooie puzzel voor u zijn 
om bijvoorbeeld tijdens uw vakantie zich hier ontspannen over te 
buigen. 

Voor het eerst mogen er ook inzendingen gedaan worden door niet-
leden van de gedichtensite. Er is verder geen opdracht verbonden aan 
de ollekebollekes, het zou extra fijn zijn als u een christelijke 
ollekebolleke kunt schrijven, maar het hoeft niet. Alle ollekebollekes 
worden -na de uitslag- geplaatst in een nieuwe categorie Algemeen/ 
Ollekebolleke of Christelijk/Ollekebolleke. 

Hier kunnen gasten inzenden: 
http://www.gedichtensite.nl/index.php/inzending/inzenden-
ollekebolleke-door-gasten De leden die een account hebben, kunnen 
zoals gewoonlijk inloggen en kiezen voor Themagedicht inzenden (op 
de menubalk onder Inzenden) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ollekebolleke_(dichtvorm
http://saaiheid.blogspot.nl/2004/10/uitleg-ollekebolleke.html
http://www.gedichtensite.nl/index.php/inzending/inzenden-ollekebolleke-door-gasten
http://www.gedichtensite.nl/index.php/inzending/inzenden-ollekebolleke-door-gasten


Niet-leden van de gedichtensite, krijgen een account als ze totaal drie 
gedichten hebben ingezonden. De overige twee gedichten moeten 
dan christelijk zijn. Zij krijgen hun inloggegevens daarna van de 
corrector van de site toegezonden. 

Geef de link door aan bekenden waarvan u denkt dat ze ook mee 
willen doen aan Ollekebolleke: 
http://www.gedichtensite.nl/index.php/inzending/inzenden-
ollekebolleke-door-gasten  

U heeft tot en met 20 september de tijd om uw themagedicht in te 
zenden. De uitslag is 1 oktober 
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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". 
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Gedichten printen en/of mailen 
Sinds de upgrade is er aan het uiterlijk van de gedichtensite een en 
ander veranderd. Zo stonden er eerst twee iconen helemaal rechts 
naast de titel om een gedicht te printen of te mailen. Dit is nu gewijzigd 
in een heel klein driehoekje, als men daar op klikt komt de optie om te 
printen of te mailen tevoorschijn. 
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UPGRADE: 

DE SITE IS GEUPGRADE NAAR DE NIEUWSTE VERSIE.  
NOG NIET ALLES ZAL PERFECT LOPEN, ER WORDT AAN 

GEWERKT. 

http://www.gedichtensite.nl/categorie/uitgelichte-gedichten-nu


 
Wanneer u de gedichtensite in het verleden onder internet 

explorer had ingesteld op compatibiliteitsmode dan moet u dat 
nu ongedaan maken om de menuopties te kunnen zien. Heeft u 

problemen dan kunt u dit doorgeven aan de corrector Alie 
Holmancorrector123@gmail.com 
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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- 

Fijne vakantie van de redactie: 

Zomertijd: Het is prachtig weer op het moment van dit schrijven. 
Hopelijk mogen we een mooie warme zomer tegemoet zien. De 
redactie wil iedereen die op vakantie gaat een fijne tijd toewensen, 
maar ook een behouden reis. Niets is vanzelfsprekend en zeker in 
deze onzekere periode in de wereld, gaan we dat ook steeds meer 
beseffen en mogen we dankbaar zijn als het ons goed gaat en kunnen 
we bidden voor allen die te maken krijgen met de onvolkomenheden 
van dit leven. Ook de thuisblijvers wensen we een fijne zomer, 
genieten van het groen, de wolken, een bezoek, een fietstocht, een 
wandeling, een aardig woord, of al het moois wat je maar ten deel kan 
vallen.  

Redactie gedichtensite.nl - Cobie Verheij 

De volgende nieuwsbrief komt op 1 oktober 2015. 

 

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=4
http://www.wned.nl/wned_affiliate/affiliate/affiliate.php?id=1259&group=6

