
NIEUWSBRIEF GEDICHTENSITE 1 september 2016 

 

VAN DE PASTOR 
Het zomerseizoen loopt op het einde, het is nog wel warm maar de dagen korten al merkbaar. 

Ik hoop dat het voor u een goede zomer was, een zomer die u vreugde heeft gebracht maar dat 

zal zeker niet voor iedereen zo zijn. Op het wereldtoneel spelen zich heel wat nare dingen af 

en ook privé valt het lang niet altijd mee. Onze Heer heeft ons niet beloofd dat dit leven 

zonder problemen zou verlopen, wel dat wij onze rust en vrede in Hem mogen vinden en dat 

wij door Hem eeuwig leven hebben zonder ellende en tranen. De belofte daarvoor vindt u in 

Johannes 3:16. Wat er ook gebeurt, houd u daaraan vast, het komt goed ! 

 

"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 VRIENDSCHAP - juni juli augustus 2016 

 
GOUDEN VEER 

 
Gefaald   Holman, Alie 

 
ZILVEREN VEER 

 
Anders geaard  Cieremans, Hans 

 
 

1 In de kring van vrienden  Linde-Altena, Tiny van der  

2 Shalom vriendvijand  Scheer, Egbert Jan van der 

3 
Zijn Vriendschap: 

dieper...hoger...verder...  

Laneuze, Priscilla  

4 Waar was je?  Beijersbergen-Groot, Diny  

5 Eén is er die verstaat  Bijzet-Pullen, Truus  

6 Stille woorden  Poelman-Duisterwinkel, Coby  

7 Er is vriendschap om.... Heuvel, Marij van den  

8 Pijn in de vriendschap  Wesselius, Hans  

9 God zegent vriendschap  Welle, Ina van der  

10 Vriendschap is een kostbaar goed   Mulder-Zuur, Mina  

  

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/categorielijst/32260-gefaald
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Alie%20Holman
http://www.gedichtensite.nl/categorielijst/32156-anders-geaard
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Hans%20Cieremans
http://www.gedichtensite.nl/categorielijst/32375-in-de-kring-van-vrienden
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Tiny%20van%20der%20Linde%20Altena
http://www.gedichtensite.nl/categorielijst/32121-shalom-vriendvijand
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Egbert%20Jan%20van%20der%20Scheer
http://www.gedichtensite.nl/categorielijst/32437-dieper-hoger-verder
http://www.gedichtensite.nl/categorielijst/32437-dieper-hoger-verder
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Priscilla%20Laneuze
http://www.gedichtensite.nl/categorielijst/32145-waar-was-je-db
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Diny%20Beijersbergen%20Groot
http://www.gedichtensite.nl/categorielijst/32302-een-is-er-die-verstaat
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Truus%20Bijzet
http://www.gedichtensite.nl/categorielijst/32159-stille-woorden-coby-poelman-duisterwinkel
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Coby%20Poelman%20Duisterwinkel
http://www.gedichtensite.nl/categorielijst/32120-er-is-vriendschap-om
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Marij%20van%20den%20Heuvel
http://www.gedichtensite.nl/categorielijst/32330-pijn-in-de-vriendschap
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Hans%20Wesselius
http://www.gedichtensite.nl/categorielijst/32114-god-zegent-vriendschap
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Ina%20van%20der%20Welle
http://www.gedichtensite.nl/categorielijst/32104-mina-mulder-vriendschap-is-een-kostbaar-goed
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Mina%20Mulder%20Zuur


 

THEMA VOOR DE MAANDEN SEPTEMBER OKTOBER: ZWIJGEN 
 

Het thema voor september / oktober is Zwijgen. Zwijgen is belangrijker dan spreken, dat is 

wat we ook tegenkomen in de bijbel. Misschien kunt u dit zelf verwoorden in een gedicht en 

daar een christelijk aspect in leggen. We geven enkele voorbeelden vanuit de bijbel, maar u 

kunt natuurlijk ook zelf op zoek gaan of bij uzelf of anderen te rade gaan om hier een gedicht 

over te schrijven 

Job 2: 

Soms zijn er ook momenten dat je moet zwijgen. Wanneer Job op de puinhopen van zijn leven 

zit na de rampen die hem zijn overkomen besluiten drie vrienden van hem hem op te zoeken: 

Zeven dagen en zeven nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem 

te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed. (Job 2) 

Spreuken: 

Een dwaas scheldt andere mensen uit. 

Een verstandig mens zwijgt. 

Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd - 

hoe voortreffelijk is dat. 

Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn 

mond houdt. 

Als je je tong beheerst, bewaar je je leven. Maar als je je mond zijn gang laat gaan, loopt het 

slecht met je af. 

Als je je mond en tong in bedwang houdt, voorkom je dat je in moeilijkheden raakt. 

1 Petrus 3:9  

Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen 

juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. 

Psalm 141 : 3 (psalmboek) 

Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen; 

Behoed de deuren van mijn mond, 

Opdat ik mij, tot genen stond, 

Iets onbedachtzaams laat' ontglippen 

Jezus zweeg ook: 

Lukas 23 
Jezus zwijgt tegen Herodes vanwege zijn ongeloof. Hoewel Herodes Hem uitvoerig 

ondervraagt, antwoordt Jezus hem niet. Hij die het antwoord heeft op alle vragen, die zelf het 

antwoord is, Hij zwijgt.’Toch spreekt Jezus als Hij zwijgt. Het moment waarop Hij 

zwijgend voor Herodes staat, is ten diepste een aangrijpend getuigenis. Als Herodes nú zou 

luisteren, zou hij begrijpen hoe het zwijgen van Jezus méér waard is dan zijn spreken. Op dit 

moment spreken is zilver. Op dit moment zwijgen is goud. 

 

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 25 oktober 2016 18.00 uur de tijd om uw themagedicht in te 

zenden. De uitslag is 1 november 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- 

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". 

"Uit licht en stof"  28 augustus 2016 Verheij-de Peuter, Cobie  

Vrijheidsbeeld  25 juli 2016 Fokkema, Arma  

Frisse Kijk Op Oude 

Waarheden  
19 juni 2016 Poelman, Cobie 

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- 

KERSTBUNDEL met gedichten voor op een kerstkaart 

Ieder jaar rond kerst hebben we enorme aantallen bezoekers op de site. Inmiddels weten we 

dat veel mensen op zoek zijn naar een gedichtje voor op een kerstkaart. Vaak halen ze dan 

slechts één couplet uit een gedicht dat veel langer is. Het is jammer als gedichten uit elkaar 

getrokken worden, daarom hebben we het idee opgevat een kerstbundel met gedichten voor op 

een kerstkaart uit te gaan geven van dichters van de gedichtensite.nl en gedichtennet.nl. Een 

bundeltje met korte kerstgedichten.  

Er is contact gezocht met een uitgever die ons een voorstel doet. Graag willen we weten of 

hier animo voor is. Als u mee wilt doen, kunt u hieronder lezen wat u te doen staat. Als er 

genoeg gedichten binnen komen, willen we de bundel 1 december uiterlijk in de winkel 

hebben. Bij onvoldoende belangstelling gaat de uitgave niet door. Lees hieronder de 

voorwaarden van de uitgever: 

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- 
 
Spelregels en voorwaarden 
Uitgangspunten 

Uitgeverij Romadevi Stories schrijft ten behoeve van dichters van Gedichtensite.nl en 

Gedichtennet.nl een poëzie actie uit rond het thema: KERST.  

 

Doelstelling/opzet: 

De uitgeverij wil – bij voldoende deelname en bij voldoende kwaliteit – een bundel met 

Kerstgedichten uitbrengen die lezers kunnen gebruiken om op een kerstkaart te plaatsen. 

  

REGLEMENT/SPELREGELS/VOORWAARDEN 

1. Deelname staat vrij voor iedereen. Er zijn geen leeftijdsbeperkingen. 

2. Elke deelnemer mag maximaal vier gedichten insturen. 

3. De gedichten zijn zelf geschreven, in het Nederlands. 

4. De inzendingen zijn niet eerder in een bundel, tijdschrift of krant gepubliceerd. Als de 

kerstgedichten die u inzendt op www.gedichtensite.nl of www.gedichtennet.nl staan, moeten 

deze van de site verwijderd worden, ook als ze op uw eigen website of elders  staan. 

5. De gedichten zijn niet langer dan maximaal 12 regels (exclusief witruimte, titel en uw 

naam). 

6. De gedichten worden ingezonden als email bijlage, in een word/doc bestand 

(lettertype Times Roman 12) aan gedichten@outlook.com. Vermeld in de onderwerpregel 

Kerstgedichten 

http://www.gedichtensite.nl/dichters/nieuws-auteurs-gedichtensite/32450-uit-licht-en-stof-cobie-verheij
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Cobie%20Verheij%20de%20Peuter
http://www.gedichtensite.nl/dichters/nieuws-auteurs-gedichtensite/32316-vrijheidsbeeld-arma-fokkema
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Arma%20Fokkema
http://www.gedichtensite.nl/dichters/nieuws-auteurs-gedichtensite/32163-frisse-kijk-op-oude-waarheden
http://www.gedichtensite.nl/dichters/nieuws-auteurs-gedichtensite/32163-frisse-kijk-op-oude-waarheden
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Coby%20Poelman%20Duisterwinkel


7. Deelnemers geven door inzending automatisch toestemming voor publicatie, zowel online, 

als in druk/bundel. 

8. Gedichten kunnen onder pseudoniem worden geplaatst, mits de werkelijke naam van de 

inzender bekend is bij Gedichtensite.nl (dus in het e-mailbericht aan gedichten@outlook.com 

genoemd). 

9. Gedichten met kwetsende, aanstootgevende of racistische inslag zijn niet welkom. 

10. Elke inzending wordt beoordeeld door de uitgever. 

11. De uitgever bepaalt of er geen, één of meer gedichten van een deelnemer worden 

opgenomen in de bundel. U mag maximaal 4 gedichten inzenden. 

12. Uiterste inzenddatum: 25 september 2016. Inzenders ontvangen een persoonlijk email 

bericht met de mededeling of hun gedicht wel of niet geplaatst wordt. 

13. Met de inzending geeft de auteur automatisch toestemming voor publicatie in andere 

media met vermelding van copyright (naam auteur en titel bundel); andere media dienen de 

uitgever vooraf om toestemming te vragen. De uitgever kan niet garanderen dat andere media 

zich aan deze regel houden. 

14. Bij voldoende inzendingen zal de uitgever een bundel samenstellen, welke via de (online) 

boekhandels te bestellen zal zijn voor de maximale prijs van € 12,95 exclusief verzendkosten. 

Elke voor publicatie geselecteerde deelnemer ontvangt één gratis exemplaar. Elke voor 

publicatie geselecteerde deelnemer dient – naast het gratis exemplaar één  exemplaar af te 

nemen tegen de verkoopprijs.Betaling dient voor 14 oktober 2016 te zijn voldaan. Bij 

uitblijven betaling, ontvangt de deelnemer geen exemplaren en worden diens gedichten niet 

geplaatst. Betalingsgegevens ontvangt de inzender, zodra er een gedicht voor de kerstbundel is 

goedgekeurd. 

15. Deze verzendkosten zijn voor rekening van de deelnemer. Betaling van de bestelling 

inclusief verzendkosten dient voor 14 oktober te zijn voldaan.  

16. Rond 1 oktober krijgt u bericht welke van uw ingezonden gedichten wel of niet geplaatst 

worden. 

 

Verzendkosten:  

3,95 voor 2 exemplaren 

6,95 voor 3 t/m 30 exemplaren. 

 

Inzendingen kunnen gestuurd worden naar gedichten@outlook.com De redacteur van 

de gedichtensite.nl zendt de gedichten door aan de uitgever. De communicatie van de 

uitgever over de wel of niet te plaatsen gedichten, gaat via de redacteur van de 

gedichtensite. Dichters worden op de hoogte gesteld door de redacteur van de 

gedichtensite of en welk gedicht(en) in de kerstkaartenbundel geplaatst wordt. 

 

Uiterste inzenddatum van de kerstgedichten: 25 september 2016 

 

   

  

U kunt de voorwaarden ook hier>>>> lezen en uitprinten. 

http://www.gedichtensite.nl/pdf/Spelregels-en-voorwaarden-kerstbundel.pdf
http://www.gedichtensite.nl/pdf/Spelregels-en-voorwaarden-kerstbundel.pdf


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 onderwerpen stonden ook in de vorige nieuwsbrief, maar we willen ze 

nogmaals onder uw aandacht brengen: 

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 

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.  

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- 

http://www.gedichtensite.nl/home-sp-470/regels
http://www.gedichtensite.nl/home-sp-470/reageren
mailto:correctrice123@gmail.com
mailto: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 november 2016 

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

 

http://www.christelijke-gedichten.nl/nieuwsbrieven/2016/juni2016.pdf
http://www.gedichtensite.nl/pdf/Spelregels-en-voorwaarden-kerstbundel.pdf

