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VAN DE PASTOR 

Nu ik dit schrijf beleven we een paar mindere zomerdagen maar de zomer komt terug zeggen de 

voorspellingen. In ons geloofsleven is dat soms ook zo, dan lijkt alles droog en dor. De band die we hadden 

met onze Heer lijkt verbroken en we weten niet hoe we dit op moeten lossen. Soms zijn het de omstandigheden 

die te zwaar op ons drukken en soms ook zijn we zo druk met van alles en nog wat dat geloven er een beetje bij 

inschiet. Als u door zo’n periode gaat geef het dan niet op, houd moed en blijf praten met Jezus, Hij is niet ver 

weg maar wij zijn een beetje afgedwaald. Hij zal u terughalen, Hij haalt altijd een “afgedwaald schaap” terug 

want Hij is onze Herder die Zijn kudde  

"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder." 
(u kunt de pastor hier>>>> via het formulier bereiken.) 
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NIEUWS VAN DE AUTEURS 

Verzamelde troostwoorden - Justus van Tricht  
  

Op 19 juni 2018 is de nieuwe bundel Troostvolle Woorden uitgekomen van Justus van Tricht. 

 

 
 

https://gedichtensite.nl/contact-pastor


Justus van Tricht over zijn bundel: 

Ik ben trots over het feit dat na veel werk en inspanning de bundel nu eindelijk klaar is en zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen, 

zowel uiterlijk als innerlijk. 

De opzet is dat veel lezers die van gedichten houden en met deze religieuze bundel kennismaken er door getroost bemoedigd en 

gesticht worden. 

 

De bundel kan door belangstellenden  bij mij worden besteld via email  j.van.tricht3@kpnplanet.nl  kosten 15,95 excl 3,50 porto voor 

verzend- en verpakkingskosten. 

Door overmaking op bankrekening NL 13 INGB 0003 0793 42 t.n.v. J.A. van Tricht onder vermelding van Verzamelde 

Troostwoorden 

Met trots wens ik de lezers van onze site op deze nieuwe bundel te attenderen. 

 

Ook kan de bundel besteld worden bij Uitgeverij Lecturium onder isbn nummer 9789048443727  

Ook kunt u zoeken onder de naam Justus van Tricht  

Voor meer info zie http://shop.lecturium.nl/boek/9968/Verzamelde%20troostwoorden   

  

Met belangstelling zie ik uw bestelling tegemoet. 
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QUEBEC - Ben ik een boom die niet kan stilstaan – Huub van Doorn 

 

 
 

Quebec is de titel van het tweede boek van Huub van Doorn, dat uit twee delen bestaat. Het thema van dit boek is reizen. De 

gedichten zijn verdeeld in vier gedeelten: humor, Engelse invloeden, reizen, wortelen. Quebec komt van het woord Gepèèg, dat 

'vernauwing van de rivier' betekent in de taal van het Mi'kmag volk in Canada. De vele landschappen en indrukken die tijdens het 

reizen ontstaan, vernauwen zich tot een gedicht, zoals een brede rivier vernauwd wordt en sneller gaat stromen. De ondertitel: Ben ik 

een boom die niet kan stilstaan' komt uit het gedicht 'Stroming'. De lezer wordt stilgezet bij de vraag: "Ben ik een zwemmer of een 

zee?" Het tweede deel is een serie 'krantenkoppen', waarbij gespeeld wordt met dagelijks taalgebruik. 

  

Zie ook Boekscout 

 

http://shop.lecturium.nl/boek/9968/Verzamelde%20troostwoorden
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=8530
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COPYRIGHT VAN UW GEDICHTEN 

 

We zien steeds vaker dat dichters van de gedichtensite tegenwoordig hun gedichten op facebook plaatsen en niet meer op de 

gedichtensite. We willen u er op attent maken dat u uw copyright van uw gedicht kwijt bent als u dat er niet uitdrukkelijk bij plaatst. 

Bijvoorbeeld kunt u er bij zetten: er staat copyright op dit gedicht van …… 

Toch blijft het verstandiger om uw gedicht ook op de gedichtensite.nl te plaatsen, u verkrijgt dan gratis copyright op uw gedichten en 

de datum waarop u het gedicht geplaatst heeft is tevens de datum van copyright op uw gedicht, wij bewaren uw gedicht én datum en 

kunnen andere sites die zonder uw toestemming uw gedicht plaatsen er op attenderen dat het uw gedicht is en er sinds …..datum 

copyright op staat. 

Neem het zeker voor het onzekere, plaatsen op facebook is prima, maar plaats het dan ook op de gedichtensite.nl als u zeker wilt zijn 

van verkregen copyright op uw gedicht. 
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ZOMERGEDICHTEN 

Zomergedichten kunt u vinden op: https://www.gedichtensite.nl/zomer  
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REGEN IN DE ZOMER 
Het regent en uw kinderen of kleinkinderen vervelen zich? 
Ga dan naar www.gelovenisleuk.nl  
Daar staan tal van knutselwerkjes en nog veel meer voor uw kinderen of kleinkinderen klaar. 
Alle werkjes zijn ontworpen door onze Corrector Alie Holman. Bekijk haar filmpjes die alleen al het bekijken waard zijn 
omdat er zo nu en dan humor in zit. 
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de redactie van de gedichtensite wenst u een hele goede zomerperiode toe. 
  
 

https://www.gedichtensite.nl/zomer
http://www.gelovenisleuk.nl/

