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NIEUWSBRIEF GEDICHTENSITE januari 2017

VAN DE PASTOR
Een nieuw jaar, hopelijk een rustiger jaar, een vrediger jaar. Een jaar met minder tranen en
minder lijden. Laten wij vooral ook daarom bidden en als wij kunnen eraan bijdragen door
een ferme poging te doen de vrede te bewaren met onze omgeving en als dat betekent dat
wij onze trots opzij moeten zetten, dan moet dat misschien maar. Wat er ook op ons af gaat
komen, hetzij goed hetzij niet zo goed, ik bid dat wij blijven vertrouwen op onze
Vader/onze Heer en Hem de eerste plaats willen geven in ons leven, in ons doen en laten.
ik wens u allen, mede namens de redactie van de gedichtensite een gezegend 2017.
"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder."(u kunt de pastor hier>>>> via het
formulier bereiken.)
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UITSLAG 1 jan. 2017 THEMAGEDICHT KERST met het oog op VREDE
nov./dec.2016
GOUDEN VEER:
Schorremorrie (evangelie van os en ezel)
ZILVEREN VEER:
God zelf komt in de stal
EERVOLLE VERMELDINGEN:
1

Sjaloom

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vredebode
Voor vrede strijden
Hij alleen ! Hij alleen !
Geboorte van Zijn liefde
De Weg naar Vrede
Ora pro nobis
Oog krijgen voor de vrede
Eens op een dag
Waar vrede ver is te zoeken

klumper, inge
Wesselius, Hans
Hoogendoorn, Rieteke
Lingen, Aagje
Casier, Greta
Made, Frits van der
Groeneveld, Diet
Cieremans, Hans
Werners, Elle
Heuvel, Marij van den
Hogeweg, Loes
Lammers, Ronald

THEMA GEBEDENGEDICHTEN VEERTIGDAGENTIJD
Pasen lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het weer zover, dit jaar valt Pasen op 16
april. Daarom willen we met u op weg gaan naar Pasen en zo bewust bezig zijn met de
veertigdagentijd. Deze tijd is tevens een tijd van vasten en bezinning. Er wordt op de site
ook veel gezocht naar gebedengedichten voor Pasen, vandaar dat we voor het thema
gebedengedichten veertigdagentijd hebben gekozen..
U kunt uw themagedichten inzenden t/m 20 maart.
We hopen mooie, ingetogen, zinvolle gebedengedichten van u te ontvangen zodat we ook al
onze lezers weer iets te bieden hebben.

NIEUWS VAN DE REDACTIE
Vanaf 2017 wijzigen we iets in de uitslagen van de themagedichten. Vanaf nu is het niet
meer mogelijk meer dan 1 gouden veer te winnen in één jaar.
Dit geldt ook voor de zilveren veer.
Als u al een gouden veer ontvangen hebt in 2017, schuift u door naar de volgende plaats,
namelijk de zilveren veer. Heeft u al een zilveren dan komt u bovenaan de lijst voor
eervolle vermelding te staan. We hebben dit besloten omdat andere dichters dan meer kans
krijgen om ook een gouden of zilveren veer te winnen. Het is logisch dat het vaak de beste
dichters zijn die vaak een gouden of zilveren veer ontvangen. Een jury moet gewoonweg
zijn eigen beoordeling maken en er geen rekening mee te hoeven houden of iemand wel of
geen gouden of zilveren veer al eerder in dat jaar ontvangen heeft. Vandaar dat er voor de
jury niets wijzigt, die geven gewoon de beste gedichten aan, er wijzigt alleen iets in de
uitslag als iemand een tweede of zelfs derde gouden of zilveren veer in één jaar tijd
ontvangt
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NIEUWS VAN DE DICHTERS VAN DE GEDICHTENSITE
Het brekende licht - Adri Kortekaas
Onlangs verscheen de tweede dichtbundel van de hand van Adri Kortekaas, getiteld:
'Het brekende licht'.

In deze verzameling van driemaal negen verzen probeert hij onder woorden te brengen wat
niet te zeggen is: de verborgen omgang met het geheim van God, die meer dan wie nabij
komt in het gebed. Die zich nooit laat vatten, maar die mensen omvat met zijn liefde en
genade. Eerder verscheen al de bundel 'Reisgenoten' (2012).
In deze bundel 'Het brekende licht' komen verschillende thema's weer terug, even
meditatief, maar tegelijk meer verstild en met minder woorden. Het geheel getuigt van
eenvoud en ontlediging die zich van iemand meester maken bij het gedurig zoeken naar
God, oorsprong en bron van al wat is. De in de bundel gebruikte beelden, klanken en
tastende woorden doen het onuitsprekelijke oplichten van een intieme band met de Ene en
Eeuwige. Woorden die niet weten, maar wagen; niet doelen, maar delen. Dichtregels die
een lichtbron doen vermoeden.
De bundel is te bestellen onder ISBN-nummer 978-90-81944-2-2, en uiteraard ook
verkrijgbaar in de winkel van de abdij van Egmond (www.abdijvanegmond.nl).
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Verweven - Nico Siebel

Sinds enige tijd heeft Nico Siebel een e-book toegevoegd op deze site,
De bundel draagt de naam "VERWEVEN".
Verweven heeft ten diepste te maken met 'nauw verbonden zijn'
Verbondenheid die omvangrijker is dan gewone vriendschap.
Een verbondenheid die zijn oorsprong vindt in het grote verhaal van God
en mens.
Vergeet-me-nietjes / Hans Cieremans
Vol trots heeft onze schrijver/dichter Hans Cieremans dinsdag 20 december 2016 zijn
lang verwachte gedichtenbundel Vergeet-me-nietjes gepresenteerd (Uitgeverij
deKeyzervanAken Rotterdam) De eerste exemplaren zijn feestelijk overhandigd aan
wethouder Ankie van Tatenhove en professor dr. Hans Becker.

Met een voorwoord van Hans Becker, Oud-directeur Humanitas en Hans Cieremans
Voor meer info: http://www.hanscieremans.nl/vergeet-me-nietjes/
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WNED is de hoster van www.gedichtensite.nl Een betere is er niet. U mag contact met de
webmaster opnemen als u hier meer van wilt weten.

De volgende nieuwsbrief komt 1 april 2017 Of klik hier>>> als u deze nieuwsbrief niet in
uw mail kunt lezen.
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