VAN DE PASTOR
We staan vlak voor ons hoogfeest, het feest der feesten, Pasen. In Jezus’ opstanding hebben wij de
belofte van onze opstanding en ons bruiloftsfeest bij onze Vader in de hemel. Ik hoop dat u dit feest
zult vieren met dankbaarheid en liefde in uw hart voor wat Jezus voor ons heeft gedaan.
Ook is er 13 april weer de “Passion” waar wij van kunnen genieten, ik zelf ga hier echt voor zitten
en ben altijd weer verwonderd over de lading die gewone liedjes dan opeens krijgen, een lading die
er voordien niet in zat maar nu, geprojecteerd op Pasen, er wel in te vinden is.
Ik wens u allen een goede voorbereiding in hart, ziel en verstand op het Paasfeest dat, hoe het u hier
ook gaat, onze heerlijke toekomst nu al in zich bergt met geloof, hoop, liefde en een weerzien met
allen die ons in Hem zijn voorgegaan.
Zalig Pasen !
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GOUDEN VEER
40-dagentijd van Jezus

Aagje Lingen

ZILVEREN VEER
In deze veertigdagentijd

Greta Casier

1

EERVOLLE VERMELDINGEN
Veertig dagen bedenktijd

Frits van der Made

2

't Vaste tij

Elle Werners

3

Veertig dagen/jaren

Diny Beijersbergen-Groot

4

Discipelgebed van nu

Coby Poelman-Duisterwinkel

5

Nieuwe toekomst

Hans Cieremans

6

Trots en hoogmoed verdwijnen

Ina Bos

7

Ga mij voorbij

Jaap Bakker

8

Verbazende liefde

Iekje Cornelisse - Pietersma

9

Veertig dagen of langer

Arma Fokkema

10 Bidden

Petra Groeneveld

THEMA van 1 april - 1 juli HEB HET LEVEN LIEF
Heb het leven lief!
Kent u mijnkerk.nl? Dit keer hebben wij via mijnkerk.nl ons thema verkregen: HEB HET LEVEN
LIEF. http://www.mijnkerk.nl/preken/heb-het-leven-lief/
Heb het leven lief: wees niet bang, ga je leven aan. Heb vertrouwen want God is bij je. Misschien
kunt u even het filmpje bekijken wat bij de bovenstaande link staat, dit duurt maar enkele minuten.
Als u het bekeken heeft, weet ik bijna zeker dat u inspiratie genoeg heeft om een gedicht hierover te
maken.

Heb het leven lief, een mooi thema, juist nu het lente is en we binnenkort weer het paasfeest mogen
vieren en daarna hebben we ook nog de zomer in het vooruitzicht. Laten we elkaar stimuleren om
het leven lief te hebben en daar uiting aan te geven door hierover een themagedicht te schrijven.
---NIEUWS VAN DE AUTEURS:
Binnenkort wordt de nieuwe liedbundel "Uw zonnestralen" van Petra Groeneveld uitgebracht.
Het belooft een bijzondere gedichtenbundel te worden omdat het uitsluitend om gedichten gaat die
op een melodie van een lied zijn geschreven.
Er komen ongeveer 125 gedichten op de wijs van liederen in de bundel. Een prestatie van de dichter
om zoveel gedichten op de wijs van uiteenlopende liederen te kunnen schrijven.
De cover van de bundel, die gevuld wordt met een schitterende foto, is geheel passend bij de titel
"Uw zonnestralen".
De liedbundel zal ook online te koop zijn.
Zodra er meer gegevens bekend zijn zoals prijs, waar te verkrijgen etc. zal dit gepubliceerd worden.
Er wordt uitgekeken naar de liederengedichtenbundel "Uw zonnestralen" van Petra Groeneveld.
-----

Gedichtenbundel van Justus van Tricht samen met Els
Hengstman - van Olst
Hierbij delen wij mede dat rond half mei een nieuwe gedichtenbundel uit gaat komen die door
eendrachtige samenwerking tussen Justus van Tricht en Els Hengstman van Olst is samengesteld. De
inhoud van deze bundel omvat van elke van hen 31 religieuze gedichten.
De titel die gekozen is luidt als volgt “Meer dan musjes” ook de omslag zal hierop zijn / worden
aangepast.
Alle noodzakelijke bescheiden voor de bundel zijn inmiddels aan de uitgeverij toegezonden.
Na het definitief verschijnen volgt nog nadere informatie.
Justus van Tricht/Els Hengstman van Olst
----STILTEWANDELING HATTEM
In Hattem wordt onderweg naar Pasen opnieuw een Stiltewandeling gehouden. Dit keer niet op de
avond, zoals in voorgaande jaren, maar op de middag. "Dit betekent dat we geen zaklantaarns
hoeven mee te nemen en dat we onderweg ook van ons af kunnen kijken", deelt initiatiefnemer Hans
Lambrechts mee.
De Stiltewandeling start op zaterdag 8 april om 14.00 uur in de prachtige Kapel van pastoraal
centrum De Hezenberg in Hattem met onder meer een poëtisch-muzikale bijdrage van Hans
Lambrechts en musicus Harm Jansen. Harm Jansen zal tevens, zittend achter het kleine orgel in de
Kapel, een muzikaal intermezzo verzorgen dat past in de sfeer van de wandeling die aansluitend
wordt gemaakt.
Uiterwaarden
Van ca 14.30 tot 16.15 uur wordt een wandeling gemaakt door het prachtige uiterwaardengebied
langs de IJssel met onderweg enkele stops waarop gedichten of inspirerende teksten worden
voorgedragen. De inspirerende teksten worden ingebracht door ds. Wim Hortensius.
"De Stiltewandeling is een mooie gelegenheid om de drukte van alledag even te parkeren en na te
denken over jezelf, mensen van wie je houdt, zingevingsvragen en/of de plek van God in jouw
leven", licht Hans Lambrechts - onder andere publicist op Gedichtensite - toe.

Parkeren
Deelnemers uit Hattem of directe omgeving wordt gevraagd zoveel mogelijk lopend of op de fiets te
komen. Wie verder weg woont kan zijn auto op de grote parkeerplaats van pastoraal centrum De
Hezenberg parkeren. De wandeling start en eindigt nabij deze parkeerplaats.
Wie slecht ter been is kan ook alleen het openingsprogramma in de Kapel bijwonen. Wie niet mee
kan lopen maar op de fiets komt kan desgewenst naar de tussenstoppunten (die vooraf bekend
worden gemaakt) fietsen.
Gratis
Opgave vooraf (is niet per se nodig maar wordt wel op prijs gesteld!) is mogelijk via de
mailadressen Leerhuis@kpnmail.nl en hlambrechts@kpnmail.nl Dichters die actief zijn op
Gedichtensite.nl zijn uiteraard ook van harte welkom! Het adres van De Hezenberg is Hezenberg 6
in Hattem. Meelopen is gratis.
--De bekende dichter Frits Deubel is 4 maart 2017 overleden op 89-jarige leeftijd.
Hij was één van de eerste dichters die bij de oprichting van de gedichtensite zijn gedichten bij ons
publiceerde. De redactie had veel contact met hem en verliest niet alleen voor de site een goed
dichter, maar hij was in al die jaren als een vriend geworden. Wij kennen hem als optimist, iemand
die niet schroomde -en elke gelegenheid aangreep- om over zijn Hemelse Vader te praten. Zijn
gedichten zijn een troost en bemoediging voor velen. In het vertrouwen dat hij nu bij zijn Vader mag
wonen wensen wij zijn vrouw, familie en vrienden veel sterkte.
---Ineke Brouwers is op 6 maart, overleden. Zij zond vanaf 2005 tot en met 2012 haar gedichten in
op de gedichtensite. In een gebedengedicht schreef zij:
"Lieve Heer, mag ik bij U blijven zitten
op mijn vaste plekje aan Uw voet
om dat licht weer door te mogen geven
aan hen die ik weer ontmoet".
in geloof dat Ineke nu voor eeuwig op haar vaste plekje bij haar Heer mag zijn, wenst de redactie
haar man en allen die haar lief zijn veel kracht en sterkte toe.
------Dag van de Groninger taal / Radio Westerkwartier
De komende week worden opnamen gemaakt voor www.radiowesterkwartier.com. Coby PoelmanDuisterwinkel zal mee gaan werken aan de programma's op de maandagmiddag.
De eerste uitzending zal zijn op maandag 3 april a.s. tussen 15.00 uur en 17.00 uur.
(Elke maandagmiddag enkele minuten zendtijd voor mijn bijdragen, ik weet nog niet op welk
moment.)
Te beluisteren op https://radiowesterkwartier.com en op 105.3 FM
Op 18 maart 2017 zal Coby Poelman samen met nog 8 schrijvers voordragen op de dag van de
Groninger taal in het literair café, onderdeel van deze dag in het Huis van de Groninger Cultuur aan
het Cascadeplein in Groningen, tussen kwart over 12 en 3 uur.
Het programma, de biografie en een foto van Coby staan in het tijdschrift MOI dat hier>>>>>
https://www.huisvandegroningercultuur.nl/activiteiten/dag-van-de-grunneger-toal/moi is te
downloaden.
Een leuke bijkomstigheid is dat door de uitgever Friese Pers Boekerij Noordboek bij de biografie
van Coby Poelman ook de gedichtensite genoemd wordt, zie
www.friesepersboekerij.nl/auteurs/coby-poelman-duisterwinkel.

DANKUWEL
De redactie is blij met iedere gift vanaf 5 euro, zie hier>>>>
We zijn verrast dat er een paar dichters zijn, die uit zichzelf ons voor dit jaar een gift hebben
geschonken. We willen hen daar hartelijk dank voor zeggen.
Vanwege de constante groei van de site hebben we waarschijnlijk eind van dit jaar weer meer ruimte
nodig en zullen dan weer een groter abonnement moeten nemen, hoewel we al bijna het grootste
abonnement hebben dat nodig is.
SUBDIRECTORY
Als dichter met 50 gedichten of meer kon u tot nu toe altijd een subdirectory aanvragen met uw
naam. Voorbeeld:
http://alieholman.gedichtensite.nl
Dit is niet meer mogelijk, dat heeft te maken met de nieuw beveiligingsmaatregel naar https:// De
gedichtensite voldoet nu aan die beveiligingsmaatregel, maar het houdt in dat we geen subdirectories
meer uitgeven. Wel kunt u een submap aanvragen.
Voorbeeld: https://www.gedichtensite.nl/alieholman
Alle subdirectories zijn overgezet naar een submap. Dit zijn ze tot nu toe:
https://www.gedichtensite.nl/alieholman
https://www.gedichtensite.nl/armafokkema
https://www.gedichtensite.nl/cobieverheij
https://www.gedichtensite.nl/cobiewolthuis
https://www.gedichtensite.nl/cobypoelman
https://www.gedichtensite.nl/corvanvliet
https://www.gedichtensite.nl/danielle-smits
https://www.gedichtensite.nl/deubel
https://www.gedichtensite.nl/drikusvanengelenhoven
https://www.gedichtensite.nl/egbertjanvanderscheer
https://www.gedichtensite.nl/ellewerners
https://www.gedichtensite.nl/fransdenharder
https://www.gedichtensite.nl/hanscieremans
https://www.gedichtensite.nl/hubke
https://www.gedichtensite.nl/iekjecornelisse
https://www.gedichtensite.nl/ingeklumper
https://www.gedichtensite.nl/janmul
https://www.gedichtensite.nl/janneketroost
https://www.gedichtensite.nl/janniedepaauw
https://www.gedichtensite.nl/janvanderveen
https://www.gedichtensite.nl/jellyverwaal
https://www.gedichtensite.nl/joannebrinkman
https://www.gedichtensite.nl/jolandavlastuin
https://www.gedichtensite.nl/marian
https://www.gedichtensite.nl/marijvandenheuvel
https://www.gedichtensite.nl/michaelcmjepkes
https://www.gedichtensite.nl/mirandavlieland
https://www.gedichtensite.nl/nicolai
https://www.gedichtensite.nl/nicsie
https://www.gedichtensite.nl/petervanheiningen

https://www.gedichtensite.nl/petragroeneveld
https://www.gedichtensite.nl/riet-boorsma-navest
https://www.gedichtensite.nl/ritabalder
https://www.gedichtensite.nl/ronaldlammers
https://www.gedichtensite.nl/tinekeebing
https://www.gedichtensite.nl/tricht
https://www.gedichtensite.nl/truusbijzet
https://www.gedichtensite.nl/truusrijnsburger
https://www.gedichtensite.nl/welle-boersma
REACTIES
We willen nog een keer vragen of u er op wilt letten dat reacties niet enkel bestaan uit bijvoorbeeld
"sterkte", "groeten", "beterschap" of iets dergelijks. Graag ook iets over de inhoud van het gedicht
zeggen. Reaiseert u zich ook dat een dichter niet altijd over zichzelf schrijft, dus bij opmerkingen als
sterkte of gecondoleerd, zou u wel zeker moeten weten dat het gedicht van de dichter
autobiografisch is.
INLEVEREN GEDICHT
Wanneer u een gedicht inzendt, kan het gebeuren dat u codes vanuit b.v. Word mee kopieert. Dat
kan zorgen voor een onjuist weergegeven tekst. Bovenaan het veld waar u uw gedicht wilt plaatsen
staat een tekentje met een hoofdletter T, als u hierop klikt met de rechterknop van uw muis en dan
uw gekopieerde tekst daarin plakt als tekst zonder opmaak, worden er geen codes mee gekopieerd en
kunt u bijna zeker zijn van een goed weergegeven tekst.
De volgende nieuwsbrief komt 1 juli 2017 Of klik hier>>> als u deze nieuwsbrief niet in uw mail
kunt lezen.
--------------De redactie van de gedichtensite wenst u fijne paasdagen.

