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VAN DE PASTOR 
De vakanties staan alweer voor de deur, ik wil u allen dan ook graag een mooie zomer 

toewensen. Of u weg gaat of hier blijft, ik hoop dat het fijne tijd zal zijn gevuld met vrede en 

liefde. Bovenal gevuld met Zijn liefde waarvan niets ons kan scheiden. Dus waar u ook bent 

en wat u ook meemaakt, wees ervan verzekerd dat onze Heer met u gaat. Hij sloot met ons een 

liefdesverbond in goede en slechte dagen zodat wij ons nooit van Hem verlaten hoeven 

voelen. 

Ik wens u allen van harte een gezegende zomer. 

 

"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 WIJSHEID - maart / april 2016 

GOUDEN VEER 
 

Wat is wijs?  Poelman-Duisterwinkel, Coby  

ZILVEREN VEER 
 

Ik zocht eens naar wat wijze woorden  Lammers, Ronald 

EERVOLLE VERMELDINGEN 
 

 1. Jezus' wijsheid Drie-v.Ravenhorst, Gea van  

 2. De oude boer en een student  theologie Troost, Janneke 

 3. Zoek de bloem van wijsheid Beijersbergen-Groot, Diny 

 4. De Wijsheid zelve Lingen, Aagje 

 5. Toonladder Fokkema, Arma 

 6. Een Godsgeschenk Hoogendoorn, Rieteke  

 7. verglijden van tijd Werners, Elle 

 8. Domme wijsheid Scheer, Egbert Jan van der  

 9. Hemelse wijsheid Made, Frits van der  

10. Heer laat de wijsheid ons bekoren Tricht, Justus A. van  

 

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/wijsheid/31857-wat-is-wijs-coby-poelman-duisterwinkel
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Coby%20Poelman%20Duisterwinkel
http://www.gedichtensite.nl/wijsheid/31886-ik-zocht-eens-naar-wat-wijze-woorden
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Ronald%20Lammers
http://www.gedichtensite.nl/wijsheid/31932-jezus-wijsheid
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Gea%20van%20Drie-van%20Ravenhorst
http://www.gedichtensite.nl/wijsheid/32078-de-oude-boer-en-een-student-theologie
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Janneke%20Troost
http://www.gedichtensite.nl/wijsheid/32004-zoek-de-bloem-van-de-wijsheid-db
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Diny%20Beijersbergen%20Groot
http://www.gedichtensite.nl/wijsheid/31901-de-wijsheid-zelve-aagje-lingen
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Aagje%20Lingen
http://www.gedichtensite.nl/wijsheid/31881-toonladder
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Arma%20Fokkema
http://www.gedichtensite.nl/wijsheid/32068-een-godsgeschenk
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Rieteke%20Hoogendoorn
http://www.gedichtensite.nl/wijsheid/31851-wijsheid-is-weten
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Elle%20Werners
http://www.gedichtensite.nl/wijsheid/32055-domme-wijsheid
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Egbert%20Jan%20van%20der%20Scheer
http://www.gedichtensite.nl/wijsheid/31940-hemelse-wijsheid
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Frits%20van%20der%20Made
http://www.gedichtensite.nl/wijsheid/31870-heer-laat-de-wijsheid-ons-bekoren-justus-a-van-tricht
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Justus%20A,%20van%20Tricht


 

THEMA VOOR DE MAANDEN JUNI JULI AUGUSTUS: VRIENDSCHAP 
 

De volgende teksten uit de Bijbel geven een inzicht hoe belangrijk vriendschap is: 

 

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 

Johannes 15:13 

Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. 

Spreuken 17:17 

Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende. 

Job 6:14  

U weet zelf ook vast wel te verwoorden vanuit bijbels oogpunt wat vriendschap voor de mens 

betekent en hoe we in vriendschap om horen te gaan met de ander. Hoe dankbaar we kunnen 

zijn voor vrienden en wat vrienden kunnen betekenen als we het moeilijk hebben. De 

zomertijd breekt aan, tijd voor ontspanning, ook vaak met vrienden. Misschien kunt u deze 

zomer niet alleen in daden aan uw vrienden laten merken wat zij voor u betekenen, maar 

misschien kunt u er in woorden in de vorm van een gedicht ook betekenis aan geven. 

Wij zijn reuze benieuwd naar de inzendingen hierover. 

 

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 augustus 

2016 de tijd om uw themagedicht in te zenden. De uitslag is 1 september 2016 

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- 

VERSOEPELING EN VERDUIDELIJKING VAN DE REGELS 

De redactie heeft besloten de regels te versoepelen en te verduidelijken. Dit geldt ook voor het 

geven van reacties.  

U kunt hier nogmaals onze regels en regels voor de reacties lezen. 

 

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- 

ATTENTIE: uw email online op de gedichtensite ophalen 

De meeste dichters zullen waarschijnlijk niet realiseren dat onze correctrices dagelijks heel 

veel nakijkwerk hebben. Daarbij hebben ze soms een opmerking, vraag of correctievoorstel 

voor de dichter over hun ingeleverde gedicht Maar soms komt het ook voor dat er een uitgever 

o.i.d. is, die een vraag  aan een dichter heeft over b.v. publicatie of een uitgave, Ons verzoek 

aan de dichters van de site is, om 1x in de week in te loggen, dan ziet u direct bij het inlogveld 

of er mail van de gedichtensite voor u is. Wanneer u een gedicht ingeleverd heeft, kunt u het 

beste na 24 uur even kijken of er mail is. Kleine moeite voor u en het voorkomt dat we een 

gedicht moeten uitschakelen of dat u misschien mail misloopt van ons of van een uitgever. 

Wij mogen uw e-mailadres namelijk niet zomaar vrijgeven aan anderen. 

 

http://www.gedichtensite.nl/home-sp-470/regels
http://www.gedichtensite.nl/home-sp-470/reageren


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- 

 

 

IN MEMORY: KLAAS VAN EIJBERGEN 

overleden 18-4-2016 

Klaas van Eijbergen was sinds lange tijd auteur van de gedichtensite. Hij schreef voor de 

gedichtensite bijna 750 gedichten. Zijn gezondheid werd steeds brozer waardoor hij het laatste 

jaar niets meer kon inzenden. Op 2 oktober 2015 zond Klaas van Eijbergen op de 

gedichtensite voor het laatst een gedicht in. Uit eerbetoon drukken wij dit gedicht hieronder 

af. Het gedicht zegt veel over het geloof en vertrouwen van Klaas, die ondanks ziekte en pijn 

kon zeggen "Dank  U voor het leven": 

DANK U VOOR HET LEVEN 

Door het wolkendek 

schijnt een dunne zon. 

Het zijn voorzichtige 

stralen die doorzichtig 

worden op één plek. 

 

Deze plek is mijn balkon 

waar ik zit uit te rusten 

van de pijn van gisteren. 

Een pijn waar de honden 

echt geen brood van lusten. 

Nog voel ik pijn aan mijn wonden 

die God met deze zonnestralen 

voorzichtig is gaan helen. 

 

Dank U God voor dit moment 

nu weet ik weer waarom 

en zeker waarvoor ik dit 

leven leef op aarde. 

Uw dunne zon heeft voor 

mij vandaag veel waarde. 

Dank U God voor het leven. 

 

De redactie wenst zijn vrouw Froukje en al degenen die hij lief had, veel sterkte en kracht 

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- 

UITLEG ONDER EEN GEDICHT: 

Het komt voor dat een dichter een uitleg onder een gedicht wil plaatsen of één of meer 

bijbelteksten. Dat mag, maar wilt u er op letten dat dat niet meer dan twee regels zijn. Het gaat 

om de gedichten en het leidt erg af als er een lange uitleg onder komt of een heleboel 

bijbelteksten. Wanneer u het toch nodig vindt om een lange uitleg te geven, dan kunt u uw 

gedicht als "Uitgelicht gedicht" inzenden.  

http://www.gedichtensite.nl/inzending/mijn-profiel/userprofile/Klaas%20van%20Eijbergen


NIEUWS VAN ONZE AUTEURS:  

Heeft u nieuws over uw eigen gedichten, zoals het uitgeven van een bundel; een artikel in de 

krant, u kwam voor de radio etc. etc. Geef het ons door en wij plaatsen het bij "Nieuws van de 

auteurs". 

Bakkie Troost - Ommen - 

Jan van der Veen. 

(zie uitzending gemist) 

22 mei 2016 Veen, Jan van der  

Velden vol melodieën  30 april 2016 Poelman-Duisterwinkel, Coby  

Lentevonken en 

zomerlichten - Dichtbundel 

van Koert Koster  

18 april 2016 Koster, Koert 

Boek over Antonio Vivaldi  03 april 2016 Lambrechts, Hans  

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- 

ABONNEREN OP REACTIES OP AL UW GEDICHTEN 

U kunt u voortaan abonneren op reacties die op uw gedichten worden gegeven. U ontvangt 

dan op uw emailadres dat u bij uw profiel hebt opgegeven, een mail wanneer er een reactie op 

één van uw gedichten wordt gegeven. Om een abonnement te nemen logt u in op de site, u 

gaat naar een eigen gedicht waar een reactie bij staat. Onder het reactie veld staat 

"abonnement ". Wanneer u hier op klikt, krijgt u vanaf dat moment over alle reacties op al uw 

gedichten een email. Dit kunt u alleen doen als u al een reactie heet ontvangen. Onder het 

reactieveld staat ook: Nieuwe reacties per e-mail ontvangen, dit geldt alleen voor het 

betreffende gedicht en niet voor al uw gedichten, daar zult u "abonnement" voor aan moeten 

klikken. 

RECLAME OP DE GEDICHTENSITE 

Hoewel de redactie van de gedichtensite van alles onderneemt om nare advertenties niet toe te 

staan op onze site, kan het toch gebeuren dat google (waarvan de advertenties zijn) 

advertenties doorlaat, die wij niet willen. Te denken valt aan datingsites, erotiek, casino, 

waarzeggerij. Mocht u zulke advertenties tegenkomen, zou u ons dan de link door willen 

geven, alleen als wij de link hebben, kunnen wij deze site laten blocken. U hoeft dus niet op 

deze advertentie te klikken, maar als u met uw muis overheen gaat, of u klikt met uw 

rechtermuiknop op de advertentie en klikt op "link kopieren", dan kunt u deze link aan ons 

opzenden en wij zorgen voor verwijdering. U kunt deze links zenden aan de correctrice Ina 

v.d. Welle correctrice123@gmail.com of de corrector Alie Holman corrector123@gmail.com  

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 september 2016 

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

De redactie van de gedichtensite wenst u een fijne zomerperiode toe. 

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- 

http://www.gedichtensite.nl/dichters/nieuws-auteurs-gedichtensite/32062-bakkie-troost-ommen-jan-van-der-veen
http://www.gedichtensite.nl/dichters/nieuws-auteurs-gedichtensite/32062-bakkie-troost-ommen-jan-van-der-veen
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Jan%20van%20der%20Veen
http://www.gedichtensite.nl/dichters/nieuws-auteurs-gedichtensite/31969-velden-vol-melodieen
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Coby%20Poelman%20Duisterwinkel
http://www.gedichtensite.nl/dichters/nieuws-auteurs-gedichtensite/31917-lentevonken-en-zomerlichten-dichtbundel-van-koert-koster
http://www.gedichtensite.nl/dichters/nieuws-auteurs-gedichtensite/31917-lentevonken-en-zomerlichten-dichtbundel-van-koert-koster
http://www.gedichtensite.nl/dichters/nieuws-auteurs-gedichtensite/31917-lentevonken-en-zomerlichten-dichtbundel-van-koert-koster
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Koert%20Koster
http://www.gedichtensite.nl/dichters/nieuws-auteurs-gedichtensite/31839-boek-over-antonio-vivaldi
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Hans%20Lambrechts
mailto:correctrice123@gmail.com
mailto:corrector123@gmail.com
http://www.christelijke-gedichten.nl/nieuwsbrieven/2016/juni2016.pdf

