NIEUWSBRIEF GEDICHTENSITE 1 OKTOBER 2017
VAN DE PASTOR
Ik hoop dat u een fijne zomer hebt gehad. We gaan nu de herfst in en misschien gaat u uw eigen
“herfst” in. Ondanks dat de blaadjes gaan vallen belooft herfst en winter toch ook nieuw leven, het is
een seizoen van stilte en bezinning uitlopend op een nieuw begin.
In welk seizoen uw leven zich ook bevindt, nieuw eeuwig leven wacht, het wordt ons gegeven door
God in Jezus. Zijn shalom wacht ons, nu al mogen wij dit weten en ontvangen (Joh. 3:16). In dat
leven zullen de blaadjes nooit meer vallen (Opb. 22:2-5) omdat het zomer is en blijven zal, een
zomer waarin liefde regeert en wij mogen/kunnen ons er nu al op verheugen.

"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder."(u kunt de pastor hier>>>> via het formulier
bereiken.)
UITSLAG IN BLIJDE VERWACHTING 1 oktober 2017
GOUDEN VEER
Een geborgen plek

Knoester, Hans

ZILVEREN VEER
Al voordat je...

Beijersbergen-Groot, Diny

EERVOLLE VERMELDINGEN
1

Drijvend in een zee van verwondering

Heide, Ad

2

Biddend verwacht

Lingen, Aagje

3

40 weken

Hoogendoorn, Rieteke

4

Kindje van mij

Hoedt, Thea den

5

Zo mooi

Werners, Elle

6

Wiegend in het water

Heuvel, Marij van den

7

Verwachtingsvreugde

Duisterwinkel, Coby

8

In blijde verwachting

Welle, Ina van der

9

Blij verwachten

Casier, Greta

10 Jij bent zo welkom in ons midden

Mulder-Zuur, Mina

THEMA van 1 OKTOBER – 20 DECEMBER 2017:
HEBBEN WIJ MET KERST NOG TIJD VOOR GOD?
Kerst, elk jaar weer een drukke periode. Maar het lijkt ieder jaar wel drukker te worden met kerst.
Allerlei verplichtingen drukken op ons. De kerstbomen, de kerstborrels, de kerstballen, de
kerstdiners, de kerstkransjes, de kerstgezelligheid, de kerstpakketten, de kerstrollade en de
kerstliedjes, kerstvieringen op school, kerstviering op de club, kerstviering op de groeigroep en dan
ook nog de kaarten die geschreven en gepost moeten worden, de kerstberichten die voor facebook

geschreven moeten worden, de kerstmailtjes die u nog verzenden wilt etc.
Maar waar is God in dit hele gedoe? Vergeten we hem en beseffen we nog wel dat zijn zoon Jezus
werd geboren en weten we wel waarom Jezus werd geboren. Staan we daar überhaupt nog wel bij
stil? Kortom: hebben wij met kerst nog tijd voor God?
Misschien kunt u door middel van uw themagedicht uzelf én anderen hier over na laten denken.
U kunt uw gedicht inleveren tot 20 december. Uitslag eerste kerstdag 2017
THEMAGEDICHT
Soms moet de redactie gedichten voor een themagedicht afkeuren. Niet omdat het niet goed zou
zijn, want de redactie bepaalt niet of een gedicht goed is, de redactie kijkt alleen naar taalgebruik /
grammatica en of een gedicht aan de regels of een voldoet. Wij keuren een themagedicht soms af
als het niet overeenkomt met het gevraagde thema. Wilt u daarom ook de uitleg die bij het thema
beschreven staat goed lezen, zodat duidelijk wordt waar het themagedicht over hoort te gaan.
NIEUWS VAN DE AUTEURS
JAN MUL IN ND VAN 23 JUNI OVER ZIJN NIEUWE PSALMENBUNDEL
Nieuwe woorden geven aan de eeuwige rijkdom, zo kopt het ND van 23 juni over de Psalmenbundel
"Zingend door de tijd" van Jan Mul. Een lezenswaardig artikel, dat u zeker eens moet lezen, ook de
gedichtensite.nl wordt in dit artikel door Jan Mul benoemd.
Lees hier>>>>> meer over zijn nieuwe psalmenbundel die in de vorige nieuwsbrief stond.
COBY POELMAN VERTELDE 10 JUNI LIVE BIJ radio Westerkwartier o.a. OVER DE
GEDICHTENSITE.NL EN DRAAGT GEDICHT VOOR BIJ DE TENTOONSTELLING ADUARD
Iedere maandagmiddag werkt Coby Poelman-Duisterwinkel mee aan het radioprogramma van
www.westerkwartier.com Op 10 juli heeft zij onder andere live verteld over de gedichtensite en de
bundels die via de gedichtensite zijn uitgegeven. Bijzonder interessant om te horen hoe het een
dichter kan vergaan bij het naar buiten treden met gedichten. Aanbevolen om dit te horen op:
https://soundcloud.com/user-671424345/interview-coby-poelman-duisterwinkel-10-07-2017
Opening tentoonstelling van waarbij Coby Poelman een gedicht voordraagt op de tentoonstelling
Aduarders kunstenaars.
Klik hieronder om direct naar de voordracht te gaan:
https://youtu.be/WCiazDBqVto?t=15m26s

************************************
TWEEDEHANDSBOEKENVERKOOP:
GEDICHTENBUNDEL VAN JAAP ZIJLSTRA
GEDICHTENBUNDEL VAN HANS BOUMA
GEDICHTENBUNDEL VAN FRITS DEUBEL
GEDICHTENBUNDEL VAN HUUB OOSTERHUIS

