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Uitslag themagedichten mei: "Vrijheid"
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Alle winnaars van harte gefeliciteerd namens de Redactie

NIEUW THEMA JUNI 2010
Vanaf vandaag kunt u het themagedicht van de maand inzenden.
Dit thema zal zijn "VAKANTIE"
De vakantie staat voor de deur. Velen trekken er op uit. Hoe zit dat bij u? Gaat God mee op
vakantie, of stoppen we hem ver weg, onder in de koffer. Gaat er een bijbel mee of redden we
het wel zonder? En als we thuis blijven bijvoorbeeld vanwege ziekte of een handicap of
gewoon omdat er geen geld is. Ondergaan we dat met boosheid naar God toe, of kunnen we
hem toch naast ons weten. Ben je dankbaar voor je vakantie? Zie j in een andere cultuur de
grootheid van God? Kom je juist in je vrije tijd dichter bij God of is het moeilijk om dan bij

hem te blijven.
Kortom; het is een uitdaging om eens een ander licht op de vakantie te werpen en hier een
gedicht over te schrijven. Probeer eens met uw dichterstalent dát op papier te krijgen!
VEEL SUCCES
NIEUWE BUNDEL Rolinka Tessensohn

Deze bundel bevat een verzameling van ruim vijftig gedichten.
Het is het verlangen van Rolinka om met deze gedichten anderen te vertroosten, te
bemoedigen en te inspireren om de weg met God te gaan.
Veel van deze gedichten zijn autobiografisch.
Ze zijn geschreven vanuit het besef dat de liefde en de genade van God onbegrensd
zijn. In het Koninkrijk van God is alles mogelijk voor wie gelooft.
Aanbevolen! Lees meer>>>

KAARTEN / VERJAARDAGSKALENDER / GEDICHTENBUNDEL VAN
RITA KLAPWIJK - VAN DER WAL
Nieuwe kaarten met gedichten van onze auteur Rita Klapwijk, een
gedichtenbundel én een verjaardagskalender. De kaarten zijn mooi om te
verzenden en de verjaardagskalender is een origineel cadeautje evenals de
gedichtenbundel. Aanbevolen!
Dicht bij kunst - kaarten
Rita Klapwijk-van der Wal
Lees meer...
Verjaardagskalender 'Dicht bij kunst"

Klapwijk-van der Wal
Lees meer...
Wandelend in Zijn Licht
Klapwijk-van der Wal, Rita
Lees meer...

De auteurs die een eigen subweb hebben, zullen even enkele dagen geduld moeten hebben, de
webs worden opnieuw geoptimaliseerd. De meeste zijn gedaan, maar enkele webs zullen één
dezer dagen opnieuw weer ingesteld moeten worden.

Wij wensen alle auteurs die deze of in één van de volgende maanden op vakantie gaan een
zeer goede vakantie toe.
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Cobie Verheij / Alie Holman

