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VAN DE PASTOR 
Het maandthema “vergeving” heeft heel wat losgemaakt. De worsteling tussen hoofd 
en hart,  tussen vergeving geven en ontvangen,  was vaak tastbaar tussen de regels. 
Ik hoop dat dit thema,  zowel door het dichten als door het lezen,  ons gevoeliger 
heeft gemaakt voor het eigen falen alsmede voor het falen van onze naasten waarin 
wij vaak onszelf kunnen herkennen. 
Er gebeuren helaas ook dingen die zo diep ingrijpen dat vergeven bijna een 
onmogelijke opgave blijkt,  dan bid ik ons toe dat wij die kunnen loslaten en bij Hem 
zullen neerleggen. 

"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder." 
 (u kunt de pastor hier>>>> via het formulier bereiken.) 
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UITSLAG THEMAGEDICHT "VERGEVING" september 2014: 

 

UITSLAG THEMAGEDICHTEN SEPTEMBER 2014: 
VERGEVING 
 
GOUDEN VEER 

 
Door te vergeven Laneuze, Priscilla 

 
ZILVEREN VEER 

 
 

Van gebed naar uitvoering Frederieke 

 
EERVOLLE 
VERMELDINGEN  

1 Een troost Beijersbergen-Groot, Diny 

2 Ik leer je te vergeven Bijzet-Pullen, Truus 

3 Een hoopvol wachten (Psalm 130) Kuyper, Jan Pieter 

4 Begin opnieuw consemulder, jose 

5 Liefdevol vergeven  Mul, Jan 

6 Een hart dat kan ontvangen Heuvel, Marij van den 

7 Voor wie vergeven kan..... Made, Frits van der 

8 Te moeilijk Poelman-Duisterwinkel, Coby 

9 Uit acht letters bestaat dit woord  Tricht, Justus A. van 

10 Heer, vergeef me Cieremans, Hans 

http://www.gedichtensite.nl/www.gedichtensite.nl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=13:pastor-gedichtensitenl-jose-consemulder&catid=77&Itemid=100127
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889009-vergeving-categorie/28649-door-te-vergeven
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Priscilla%20Laneuze
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889009-vergeving-categorie/28737-van-gebed-naar-uitvoering
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Frederieke
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889009-vergeving-categorie/28680-een-troost
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Diny%20Beijersbergen%20Groot
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889009-vergeving-categorie/28742-ik-leer-je-te-vergeven
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Truus%20Bijzet
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889009-vergeving-categorie/28598-vergeving
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/jpkuyper
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889009-vergeving-categorie/28659-begin-opnieuw
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/jose%20consemulder
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889009-vergeving-categorie/28636-liefdevol-vergeven
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Jan%20Mul
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889009-vergeving-categorie/28591-een-hart-dat-kan-ontvangen
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Marij%20van%20den%20Heuvel
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889009-vergeving-categorie/28660-voor-wie-vergeven-kan
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Frits%20van%20der%20Made
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889009-vergeving-categorie/28596-te-moeilijk
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Coby%20Poelman%20Duisterwinkel
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889009-vergeving-categorie/28684-uit-acht-letters-bestaat-dit-woord
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Justus%20A_%20van%20Tricht
http://www.gedichtensite.nl/categorie/christelijke-nl-gedichten/88889009-vergeving-categorie/28611-heer,-vergeef-me
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Hans%20Cieremans
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THEMA VOOR DE MAAND OKTOBER: SONNET 

Deze maand willen we ons wijden aan het schrijven van een sonnet. 

Een sonnet is een gedicht van veertien regels. Het bestaat vaak uit twee strofen 
van vier regels (kwatrijn) en twee strofen van drie regels (terzine). Tussen de 
eerste twee strofes (van vier regels) en de laatste twee strofes (van drie regels) vindt 
vaak een wending plaats in het gedicht. 
Rijm en metrum (combinatie van beklemde en onbeklemtoonde lettergrepen) zijn 
belangrijk in de sonnet . Een veel voorkomend rijmschema is dat van het Italiaanse 
sonnet: abba abba cdc dcd . Sonnetten met een metrum hebben vaak regels met 
een vijfvoetige jambe (onbeklemtoond-beklemtoond). 

Meer kunt u lezen op Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sonnet 

Het sonnet moet een christelijke boodschap bevatten en zit dit keer niet vast aan een 
vast thema. Het gaat om het leren schrijven van een sonnet. 

Google "sonnet" op internet en u zult veel voorbeelden vinden. Veel succes! 

U heeft tot en met 25 oktober de tijd om een sonnet in te zenden. 
De uitslag is 1 november. 
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NIEUWS VAN JUSTUS A. VAN TRICHT - gedichtenbundel MH17 

De heer Justus A. van Tricht wil een oproep doen aan de dichters van de 
gedichtensite. Hieronder leest u zijn oproep: 

 
Geachte collega dichters, 
 
Ik heb het plan opgevat om een gedichtenbundel te realiseren (troostbundel) voor de 
nabestaanden van de MH17. 
De oplage hiervan gaat 300 stuks bedragen met een cover in colour. 
Via het Ministerie van Buitenlandse Zaken zullen 200 boekjes worden aangeleverd 
om die aan de nabestaanden in de eerste lijn ter hand te stellen dit is bewust gedaan 
uit kostenoverweging. 
Wij hebben de Drukkerij Janssen Pers te Gennep bereid gevonden om de kosten 
van het drukwerk voor hun rekening te nemen,  zodat hiermee het initiatief 
gerealiseerd kan worden. Ik ben hen daar dan ook zeer erkentelijk voor. 
Wel moet er nog wel het een en ander gebeuren. 
Ten eerste de opmaak binnen de opgegeven maat die we t.z.t. moeten gaan 
aanleveren. alsmede het maken van een passende cover die in kleur wordt 
uitgevoerd. 
De bundel wordt in hardcover uitgevoerd. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sonnet


Ik heb overlegd dat de inhoud zal bestaan tussen de 50 en 60 gedichten. 
 
Hierbij verzoek ik aan de collega dichters zich de komende tijd nog eens te willen 
verplaatsen in de gebeurtenis met de MH 17 en maximaal 4 gedichten in te zenden 
waarvan twee met een religieuze achtergrond en twee met een wat meer neutralere 
inslag. Dit om rekening te houden met de verschillende persoonlijke achtergronden 
en levensbeschouwing. 
De opzet is om er een mooie en aantrekkelijke troostbundel van te maken. Met een 
variabele inhoud waar menigeen zich in zal kunnen vinden. 

Onder de knop "Inzenden" vindt u de link MH17,  deze link is alleen zichtbaar na 
inloggen. Als u na inloggen op deze link klikt,  kunt u uw gedicht inzenden. Uw 
gedicht(en) zullen daarna nog 2x nagekeken worden door de correctrice / corrector 
van de site. 
Wanneer u alle gedichten die voor de bundel zijn ingezonden,  wilt bekijken,  vindt u 
na inloggen, ook bij Inzenden,  onderaan een link "Bekijk inzendingen MH17". 
 
Contact en info kan via dit formulier http://gedichtensite.nl/contact/3-contact-met-de-
corrector-over-uw-tekst 
 
Ik hoop dat de collega’s,  waarvan ik al jaren hun prachtige en ontroerende gedichten 
lees,  hun beste beentje zullen willen voorzetten en bereid zijn hun bijdrage te 
leveren aan dit initiatief. 
Ieder die wil meewerken heeft alle tijd want de drukkerij heeft pas in het volgend jaar 
voldoende ruimte en de realisatie hoeft beslist niet op korte termijn. 
U krijgt ruim de tijd om uw gedichten in te zenden. Ik hoop dat we met elkaar tot een 
mooi resultaat zullen komen. 
Van de overige 100 bundels streef ik er naar een exemplaar voor uw medewerking 
ter te stellen als dat te realiseren is. 
Alle medewerkers zoals bv. degene die de opmaak verzorgt en de cover maakt,  
zullen in de bundel worden genoemd evenals de naam van de Drukkerij die voor dit 
project en initiatief bereid is gebleken om dit project hartelijk te ondersteunen. 
Als de bundel gerealiseerd is,  ben ik van plan om contact te leggen met de media 
b.v. de EO,  omroep Max de KRO of de NCRV om e.e.a. onder hun aandacht te 
brengen. 
Mag ik op uw medewerking rekenen ! 
 
Bij voorbaat dank voor uw inzet en medewerking. 
 
Justus A. van Tricht 
http://www.gedichtensite.nl/gedichtenbundels/28762-troostbundel-mh17 
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http://gedichtensite.nl/contact/3-contact-met-de-corrector-over-uw-tekst
http://gedichtensite.nl/contact/3-contact-met-de-corrector-over-uw-tekst
http://www.gedichtensite.nl/gedichtenbundels/28762-troostbundel-mh17


NIEUWS VAN COBY POELMAN 

Binnenkort zijn ze weer te koop. De Bijbelse dagboeken Kruimkens van 's Heeren 
tafel 2015 en Honigdroppels 2015. 
Onze auteur Coby Poelman mocht aan beide boekjes meewerken. Zij zond ons de 
cover van de bundels die wij hierbij plaatsen. Het zijn vaak leuke cadeautjes om weg 
te geven,  of gewoon om voor jezelf te hebben. 

 

 

 
Binnenkort te koop bij de Christelijke Boekhandel en of te bestellen bij Bol.com 
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UITGELICHT GEDICHT: Petra Groeneveld - En maak ons tot Uw dienst 
bekwaam. 

Toen mij de vraag werd gesteld zou jij het volgende uitgelichte gedicht willen 
toelichten? 
Had ik daar heel veel moeite mee. Maar het gedicht is bestemd voor andere mensen. 
Die moe gestreden zijn,  mensen die vaak aan de kant van de weg liggen,  die 
gewond en 
geslagen zijn. Maar ook geestelijk geen verweer meer hebben,  ze worden 
monddood gemaakt. 
 
En als wij die mensen willen helpen, dan is het zo belangrijk dat ze zonder vrees 
weer de dingen 
durven zeggen. 
Dat ze voelen dat wij dat met een bewogen hart doen net als Jezus. En dat het niet 
gaat om 
wat wij doen, dat wij het doen uit valse schijn, om van de mensen gezien te zijn. 
Maar dat wij mogen schijnen met het Licht van Christus. 

https://winkel.bol.com/winkel/gedichtensite/list/18247/1430
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Petra%20Groeneveld


 
Maar omdat ik mijzelf al helemaal niet bekwaam vind om dat te doen, zal ook ik 
moeten vragen of Hij tot mij 
tot Zijn dienst bekwaam wil maken. 
En dat wij dat met zijn allen doen, elkaar de hand geven om in Zijn wijngaard te 
mogen werken. 
Het allerbelangrijkste is dat wij dat uit echte liefde doen. Dat wij niet over de ander 
moeten heersen, 
geen macht hebben over de ander. Maar laten wij dat dienend doen en elkaars 
voeten wassen. 
 
Waar liefde Heer ons samen voegt, 
helpen wij mensen die bedroefd, 
de weg alleen niet kunnen gaan, 
hand in hand in Uw wijngaard staan. 
 
Dat wij met een bewogen hart, 
de ander troosten in hun smart. 
Zodat hun leed en hun gemis, 
wordt tot een licht in duisternis. 
 
Geen heersers maar een dienaar zijn, 
zodat de mensen in hun pijn, 
hun hart uitstorten zonder angst, 
voor mensen zijn ze vaak het bangst. 
 
Zij mogen leven zonder vrees, 
dat U hen van die angst geneest. 
Dat wij een waar getuigen zijn, 
en dat wij helpen zonder schijn. 
 
Dat wij uit echte liefde gaan, 
om mensen in nood bij te staan. 
Dat bidden wij in Jezus naam, 
en maak ons tot Uw dienst bekwaam. 
 
Amen. 
 
Melodie : Psalm 134 
 
Dat 's Heren zegen op u daal 

Volgende uitgelichte gedicht 1 oktober zal van Elsien Wagenaar zijn. 
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http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Elsien%20Wagenaar


Kleine bijdrage: 

De redactie wil de lezers en/of dichters die veel gebruik van de gedichtensite maken,  
vragen om een kleine bijdrage te storten. Alleen als u het kunt missen en het hoeft 
beslist geen groot bedrag te zijn. We zijn vanwege hostingkosten genoodzaakt 
advertenties op de site te plaatsen. Dat brengt net niet genoeg op. Doet u mee? zie 
http://www.gedichtensite.nl/home-sp-470/donatie 
 
Er zijn enkele mensen die al iets gestort hebben,  heel hartelijk dank hiervoor. 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

De themagedichten VERGEVING,  zijn naar de categorie "Vergeving" verplaatst. 
Mocht een auteur zijn/haar gedicht liever in een andere categorie plaatsen,  dan kan 
de auteur,  na inloggen,  zelf de categorie wijzigen,  als dat niet lukt, mag u altijd 
contact opnemen met de redactie. 

De volgende nieuwsbrief komt op 1 november. 

U kunt de nieuwsbrief ook lezen op: 
http://www.gedichtensite.nl/nieuwsbrieven/2014/6nieuwsbrief-1oktober2014.pdf 

  

 

 

http://www.gedichtensite.nl/home-sp-470/donatie
http://www.gedichtensite.nl/nieuwsbrieven/2014/6nieuwsbrief-1oktober2014.pdf

