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Hartelijk dank aan alle auteurs die meegedaan hebben met
het inzenden van gedichten voor het thema
"Kerstgebeden". Er zal nu een nieuwe categorie
Kerstgebeden toegevoegd worden aan de categorieën. De
jury heeft weer zijn best gedaan om de gouden en zilveren
veer toe te kennen plus tien eervolle vermeldingen.
UITSLAG THEMAGEDICHT KERSTGEBEDEN
GOUDEN VEER:
Kind van Bethlehem
Tessensohn, Rolinka
ZILVEREN VEER:
Gebed bij de kribbe
Verwaal, Jelly
EERVOLLE VERMELDINGEN
1. Vol verwachting
paauw, jannie de
2. Mijn kerstgebed
consemulder, jose
3. Kerstbeleving
klumper, inge
4. Adventgebed
Bax, Geert
5. O stralend Licht zo lang
Mul, Jan
verborgen
6. Kindergebedje voor kerst
Welle, Ina van der
7. Kerstgebed
Heiningen, Peter van
8. Zoals ik ben, kom ik Heer
Klapwijk-van der Wal,
Rita
9. Open de deur van liefde
Holman, Alie
10. Het is een verlangen Heer
Bieleveld, Ans
Thema voor december 2010:
SOBERHEID
Soberder dan het verhaal van de geboorte van Jezus, kan
een geboorte bijna niet zijn, geboren in een stal, gewikkeld

in doeken en liggend in een voederbak.
Soberheid hoeft niet erg te zijn, het kan zelfs tot zegen
zijn, het kan ons "rijker" maken. Juist nu we in deze tijd
van economische teruggang zitten, worden veel mensen dit
gewaar. Er zijn veel mensen die de broekriem moeten
aanhalen en dit kan alleen door een soberder leven aan te
meten.
Missschien kunt u inspiratie vinden om een gedicht over
soberheid te schrijven met betrekking tot het geloof.
Wat kunnen we uit de bijbel leren over soberheid; of hoe
passen we vanuit het geloof de soberheid op onszelf toe;
wat is er goed aan soberheid; van welke persoon uit de
bijbel kunnen we veel leren over soberheid; welke
zegeningen kunnen soberheid ons geven, etc.

"Misschien komt er in gedichten naar voren dat soberheid
niet hetzelfde als soMberheid hoeft te zijn".

U mag niet meer dan 3 themagedichten inzenden.
Vanaf 26 december kunt u geen themagedichten over
Soberheid meer inzenden. De uitslag wordt 1 januari
bekendgemaakt.

Een dringende vraag aan de auteurs:
Het loopt weer tegen het eind van het jaar. Dat betekent
dat er dagelijks veel mensen onze site bezoeken. Het
aantal overstijgt de 1000 ruimschoots.
Nu gebeurt het van tijd tot tijd dat auteurs hun eigen
gedichten bezoeken. Dat mag en is ook niet verboden. Bij
controle is echter gebleken dat dit soms te ver gaat. Wij
zijn auteurs tegengekomen die meer dan 160 keer op hun
eigen gedicht in één dag geklikt hebben. Dit overstijgt het
toelaatbare. Als meerdere auteurs dit doen krijgen wij
problemen met de site, zoals het vastlopen. De gevolgen
zijn dan dat de mensen uw gedichten niet meer kunnen
lezen en dat zal zeker de bedoeling niet zijn.

Wij willen u vragen dit niet te doen anders kunnen andere
mensen straks geen gebruik meer maken van uw gedicht.
Mocht er een bepaalde reden zijn om uw gedicht meerdere
keren te willen lezen dan kunt u uw gedicht het beste op
uw eigen pc plaatsen
Wij blijven controleren om de site bereikbaar te houden
voor iedereen. Mochten we misbruik ontdekken dan loopt
de auteur de kans om geblokkeerd te worden.
Wij vragen dan ook uw medewerking voor het optimaal
bereikbaar houden van de site.
De correctoren.

Fotogedichtenboekje "Sprankeltjes"
van Jolande Holleman-Kropff

In eigen beheer uitgegeven:
Fotogedichtenboekje “Sprankeltjes”
Tekst en fotografie: Jolanda Holleman-Kropff

Dit boekje bevat 24 pag. in het handzame formaat van
14,5x14,5cm. De gedichten leggen accent op
„sprankelmomenten‟ in het leven: in de natuur,
vriendschap en liefde. Met een vleugje humor en
nadenkertjes een gevarieerd geheel. Er zijn prachtige,
bijpassende foto‟s afgedrukt in kleur. Een mooi
vormgegeven bundeltje op zwaar papier. Mede dankzij de
vriendelijke prijs
-€ 7.50 inclusief verzendkosten
.- bijzonder geschikt als cadeauboekje, ook voor de
decembermaand.
Te bestellen via onderstaand mailadres:
jolanda.gedichten@kpnplanet.nl
Gedichten door kinderen
Het is verheugend te ontdekken dat God ook door kinderen
woorden geeft.
Wij zijn blij dat we als Gedichtensite een podium kunnen
geven voor gedichten en poëzie van kinderen, waardoor ze
zich mogen ontwikkelen in hun creatieve aanleg.
Om een en ander wat overzichtelijker te maken, hebben
we besloten om de gedichten die door kinderen zijn
geschreven te rubriceren in de site:www.gelovenisleuk.nl .
Hier kunnen ze bij "gedichten door kinderen" hun bijdrage
inzenden.
Gedichten voor en over kinderen
Op de Gedichtensite hebben we ook een categorie
"kindergedichten", maar dit betreft gedichten voor en over
kinderen die door volwassen auteurs geschreven zijn.
Voor de tieners en hun gedichten is er de
site www.tienergedichten.nl .
MORGENSTER
Vermeldden we de vorige keer dat er bij MORGENSTER
gedichtenkaarten te verkrijgen zijn van één van onze
dichters van de site. Al snel na het verzenden van onze
vorige nieuwsbrief kregen we van meer dichters de
mededeling dat ook hun gedichten bij Morgensterkaarten
gepubliceerd zijn. Morgenster maakt -na overleg met de
betreffende dichters- gebruik van gedichten voor
hun Morgensterkaarten.
Misschien reden om een kijkje op hun site te nemen.

Kerstfoto
Plaats uw eigen gedicht op een kerstkaart. Kijk
op www.kerstfoto.nl en kies uw kaart of upload uw
kerstfoto, uw gedicht kunt u aan de binnenzijde plaatsen.

U kunt één of meerdere kaarten direct laten verzenden.
Maar ook kunt u de door u gecreeerde kaart met eigen
gedicht vanaf 10 stuks ingepakt naar uw eigen adres laten
verzenden.
Komt u hierdoor op het idee om zelf uw eigen
gedichtenkaarten te gaan verkopen, stel deze dan samen
op www.kaartenkast.nl en koop ze per tien in, om ze zelf
door te laten verkopen of aan iemand cadeau te geven.

AUTEURSRECHT OP UW GEDICHT
Veel dichters vragen zich af hoe het nu precies zit met het
auteursrecht op hun gedicht.Wij hebben om uitleg
gevraagd bijauteursrecht.nl en kregen het volgende
antwoord:
Om auteursrecht te krijgen is geen enkele formaliteit
vereist. De maker hoeft niets aan te vragen, te deponeren
of te registreren en het kost niets. Sterker nog, het is in
Nederland en de meeste andere landen niet mogelijk om
auteursrechten te registreren. Auteursrecht krijgt men
automatisch op het moment dat men een origineel werk
maakt op het gebied van letterkunde, wetenschap of
kunst.
Auteursrecht kan dus niet worden toegekend door
plaatsing op een website of welke andere handeling dan
ook. De auteur had dat auteursrecht al toen hij het
gedicht maakte, mits zijn gedicht origineel is en duidelijk
het stempel van de maker draagt.

Wel kan het zinvol zijn uw gedichten op de gedichtensite te
plaatsen, hiermee heeft u in ieder geval bewijs dat het
gedicht per gepubliceerde inzenddatum door u ingezonden
is.

Auteursrecht.nl is een initiatief van Stichting Auteursrechtbelangen. Auteursrecht.nl geeft
desgevraagd eerstelijns algemeen advies over auteursrecht en aanverwante
rechtsgebieden. In geval van geschillen of vragen over wel of geen inbreuk kunnen wij
de problematiek in kaart brengen en het beoordelingskader aangeven, maar kunnen wij
geen oordeel geven. Daarvoor is een feitelijke beoordeling nodig en daarvoor dient u zich
te wenden tot daarin gespecialiseerde marktaanbieders, in de regel in auteursrecht
gespecialiseerde advocaten. Maar soms kunnen ook relevante vak- of
brancheorganisaties of collectief beheer organisaties u verder helpen. Waar mogelijk
helpen wij u op weg. Wij kunnen geen aanbevelingen voor geschikte advocaten doen.

poezie

Kent u ons twitteradres? http://twitter.com/poezie
Elk nieuw gedicht wordt hier getoond en inmiddels hebben
we bijna
600 "volgers".
Heeft u ook een twitter? Voeg ons dan toe, zodat er
wereldwijd nog meer mensen uw gedichten kunnen volgen.

De redactie van de gedichtensite wenst u "op de weg naar
kerst" een goede voorbereiding toe, het zal een drukke
tijd worden, maar als het dan zover is, hopen we dat u
fijne en gezegende dagen zult hebben.

