NIEUWSBRIEF 1 NOVEMBER 2010 GEDICHTENSITE

Deze keer zijn er twee gouden veren, beide dichters scoorden even hoog en De zilveren veer
slaan we daarom dit keer over.
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GOUDEN VEREN voor het thema "VRUCHT DRAGEN"
Lied van de wortels
Henk van ter Meij
De liefde nog het meest
Jan Mul
EERVOLLE VERMELDINGEN
Deel mij uit
José Consemulder
Kiemkracht
Rolinka Tessensohn
Volle bloei
Jelly Verwaal
Het geheim
Lineke Huisman
De boom des levens
Iekje Cornelisse-Pietersma
Hof van Leven
Coby Poelman - Duisterwinkel
Een hand vol koren
jannie de paauw
Herfstgebed (1)
Henk van ter Meij
Peilloos wijd
Alie Holman
Wees een echte Godsgetuige
Justus A. van Tricht

NIEUW THEMA: KERSTGEBEDEN
Het nieuwe thema voor de maand november is "Kerstgebeden".
Ieder jaar kiezen we in november voor een kerstthema, zo hebben we Jozef, Maria en Licht al
een keer als thema gehad.
Rondom kerst is er naast kerstgedichten ook vaak behoefte aan "kerstgebeden". Wij kregen
het verzoek al vele malen en ook door een auteur is dit thema aan ons opgegeven. We willen
hier graag gehoor aan geven.
Het zal moeilijk zijn om in dichtvorm een kerstgebed te maken, maar we hebben u voor nog
moeilijkere opgaven gezet, dus we vertrouwen dat het ook dit keer weer zal lukken.
U kunt voor dit thema inzenden van 1 november t/m 26 november 2010

Henk van ter Meij
Veertig dagen, veertig nachten, een nieuwe morgen
De veertigdagentijd is een tijd van reflectie en meditatie. Deze bundel wil bij het reflecteren en
mediteren een metgezel van je zijn. Al lezend ontmoet je talrijke medemensen die Marcus in
zijn beschrijving van Jezus’ leven ten tonele voert en wordt uitgenodigd naar hun verhalen en
ervaringen te luisteren en al mediterend met hen in gesprek te gaan. Samen op pelgrimstocht;
veertig dagen, veertig nachten Jezus’ in zijn lijden op de voet volgen. Samen op weg naar
Pasen; ontwaken op een nieuwe morgen. Sluit je aan bij de reizigers door de veertigdagentijd.
Ga mee op weg, het vroege zonlicht op de morgen van Pasen tegemoet.

OPROEP VAN DE CORRECTOR
Als auteurs gedichten fout plaatsen en het zelf niet goed krijgen is het handig als ze mij (Alie
Holman) even gelijk het gedicht doormailen met de goede indeling zodat ik dat er gelijk weer
overheen kan plaatsen. Nu zijn mensen soms uren aan het proberen en ik krijg het vervolgens
niet meer goed omdat de codes dan vaak ook weg zijn.
Kortom: als het plaatsen niet lukt mag u het gedicht inzenden via het menu:
Inzenden gedichten / Inzenden door gasten of rechtstreeks naar mij via
emailadrescorrector@gedichtensite.nl. Graag even categorie en titel vermelden en ik plaats uw
gedicht in de goede indeling op de site.
De corrector,
Alie Holman.
KINDERGEDICHTEN
Soms moet de site onder de loupe genomen worden en komen we tot de conclusie dat er
zaken gewijzigd moeten worden. Zo hebben we besloten de kindergedichten die door
kinderengeschreven zijn, te verplaatsen naar een site die speciaal voor kinderen is,
namelijk:www.gelovenisleuk.nl
Op "geloven is leuk" is nu een item aangemaakt "gedichten door kinderen". Kinderen kunnen
voortaan hier hun eigen geschreven gedichten inzenden.
Tienergedichten geschreven door tieners kunnen geplaatst worden op www.tienergedichten.nl.
Wij willen alle gedichten die door kinderen geschreven zijn, verplaatsen. Hier is al een begin
mee gemaakt. Indien een kind het niet met de verplaatsing eens is, kan het de redactie een

mail zenden en zullen wij het betreffende gedicht of gedichten van "geloven is leuk" afhalen.
Op de gedichtensite hebben we ook een categorie "kindergedichten", maar dit betreft
gedichtenvoor en over kinderen die door volwassen auteurs geschreven zijn.
Heeft u kinderen of kleinkinderen of kent u kinderen die wel eens gedichten schrijven, wilt u hen
dan stimuleren om een gedicht in te zenden op www.gelovenisleuk.nl
Het is goed voor de ontwikkeling van kinderen als ze jong met poezie schrijven beginnen.
Zo kunnen kinderen, wanneer ze volwassen zijn geworden (18 jaar) doorstromen naar
degedichtensite, zodat ze eerst het dichten kunnen oefenen op "geloven is leuk".
GEDICHTENKAARTEN | FOTOGEDICHTEN
Een andere wijziging die plaats gaat vinden is dat we geen fotogedichten meer op de site
willen. In de regels staat nu dat men in totaliteit 5 gedichten mag plaatsen met een foto erbij.
De redactie vindt het beter dat de gedichtensite alleen uit gedichtenteksten bestaat. Het wordt
te rommelig de ene dichter geen foto's op de site heeft en de andere weer wel.
We zijn wel bezig met een andere optie, namelijk om, wanneer u dat wilt, uw gedichten op
wenskaarten of ansichtkaarten te laten plaatsen. Men kan dan de kaarten met uw gedichten via
de post verzenden of een stapeltje kaarten met gedichten van u via de site kopen.
Binnenkort daarover meer.
Wanneer u erg benieuwd bent, kunt u alvast kijken op www.kaartenkast.nl alwaar de
webmaster alvast wat eigen gedichten op foto's geplaatst heeft. Wanneer het plan is
uitgewerkt, kunt u later ook (alleen indien u dit wenst) uw gedichten op wenskaarten en
ansichtkaart laten plaatsen en kunnen belangstellenden deze kopen en/of direct verzenden.
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Op de gedichtensite hebben we ook een categorie "kindergedichten", maar dit
betreft gedichtenvoor en over kinderen die door volwassen auteurs
geschreven zijn.
Heeft u kinderen of kleinkinderen of kent u kinderen die wel eens gedichten
schrijven, wilt u hen dan stimuleren om een gedicht in te zenden
op www.gelovenisleuk.nl
Het is goed voor de ontwikkeling van kinderen als ze jong met poezie
schrijven beginnen.
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Een andere wijziging die plaats gaat vinden is dat we geen fotogedichten
meer op de site willen. In de regels staat nu dat men in totaliteit 5 gedichten
mag plaatsen met een foto erbij.
De redactie vindt het beter dat de gedichtensite alleen uit gedichtenteksten
bestaat. Het wordt te rommelig de ene dichter geen foto's op de site heeft en
de andere weer wel.
We zijn wel bezig met een andere optie, namelijk om, wanneer u dat wilt, uw
gedichten op wenskaarten of ansichtkaarten te laten plaatsen. Men kan dan
de kaarten met uw gedichten via de post verzenden of een stapeltje kaarten
met gedichten van u via de site kopen.
Binnenkort daarover meer.
Wanneer u erg benieuwd bent, kunt u alvast kijken
op www.kaartenkast.nl alwaar de webmaster alvast wat eigen gedichten op
foto's geplaatst heeft. Wanneer het plan is uitgewerkt, kunt u later ook (alleen
indien u dit wenst) uw gedichten op wenskaarten en ansichtkaart laten
plaatsen en kunnen belangstellenden deze kopen en/of direct verzenden.
Dit alles in gang gebracht omdat we via Jolanda Vlastuin het leuke nieuws
kregen dat er via de Morgenster kaarten van haar te koop zijn. zie hier>>>>>
Eén kaart is turquoise met duif met takje in de snavel erop, (Liefdevol
kerstfeest...etc) hier staat het gedicht aan de binnenzijde. De andere is
rood/creme met rechtsonder bomen en het gedicht op voorzijde afgedrukt:
'Omdat de hemel hoog is...etc'.
Het leek ons zinvol om zoiets voor de dichters van de gedichtensite mogelijk
te maken. U krijgt bericht van ons zodra dit mogelijk is.

