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VAN DE PASTOR 

De zomer loopt ten einde en de meeste vakanties zijn voorbij. Ik hoop dat het voor u een 

goede zomer was gevuld met geloof, hoop en liefde. De wereld beleeft zware tijden en op veel 

fronten is vrede helaas ver te zoeken, toch mogen wij dwars door alle zorgen heen op Hem 

vertrouwen die ons veilig Thuis zal brengen. 

 

overdenking: Psalm 23 

"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder." 

 (u kunt de pastor hier>>>> via het formulier bereiken.) 

De redactie van de gedichtensite sluit zich aan bij deze woorden van José Consemulder. 
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UITSLAG THEMAGEDICHT "ZON" juli en augustus 2014: 

GOUDEN VEER 

 
Apotheose  Moekestorm, Irma  

ZILVEREN VEER 

 
Mijn zonboeket Hoogendoorn, Rieteke  

EERVOLLE VERMELDINGEN 

1 Kijk eens naar boven  Bos, Ina  

2 Zon  Zondervan, Aster  

3 Tel uw zegeningen  Veen, Jan van der  

4 Ik zag de mensen onder de zon  Heuvel, Marij van den  

5 De Najaarslaan  Akker, Irene van den  

6 Top ervaring Vliet, Cor van 

7 Als vandaag de zon zal schijnen  Made, Frits van der  

8 Wijsheid komt van God Bijzet-Pullen, Truus  

9 Zonnematerie  klumper, inge  

10 Uw gouden zon breekt door de donk're wolken  Groeneveld, Petra  
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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/thema-gedichtenlijst/28445-apotheose
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Irma%20Moekestorm
http://www.gedichtensite.nl/zomer/28524-mijn-zonboeket
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Rieteke%20Hoogendoorn
http://www.gedichtensite.nl/zomer/28507-kijk-eens-naar-boven
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Ina%20Bos
http://www.gedichtensite.nl/zomer/28532-aster-zondervan
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Aster%20Zondervan
http://www.gedichtensite.nl/zomer/28527-tel-uw-zegeningen
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Jan%20van%20der%20Veen
http://www.gedichtensite.nl/zomer/28286-ik-zag-onder-de-zon
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Marij%20van%20den%20Heuvel
http://www.gedichtensite.nl/zomer/28516-de-najaarslaan
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Irene%20van%20den%20Akker
http://www.gedichtensite.nl/zomer/28487-top-ervaring
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Cor%20van%20Vliet
http://www.gedichtensite.nl/zomer/28475-als-vandaag-de-zon-zal-schijnen
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Frits%20van%20der%20Made
http://www.gedichtensite.nl/zomer/28544-wijsheid-komt-van-god
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Truus%20Bijzet
http://www.gedichtensite.nl/zomer/28462-zonnematerie
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Inge%20Klumper
http://www.gedichtensite.nl/zomer/28257-uw-gouden-zon-breekt-door-de-donk-re-wolken
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Petra%20Groeneveld


THEMA VOOR DE MAAND SEPTEMBER: VERGEVING 

Misschien bidt u het wel dagelijks: "Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 

schuldenaren". Maar hoe waar is het, dat wij anderen vergeven? Heeft u wel eens tegen 

iemand gezegd "ik vergeef je"? En alles wat er op dit moment in de wereld gebeurt, kunnen 

wij de daders daarvan vergeven? Mogen wij hen vergeven of moeten wij dat? En die kinderen 

die jou vroeger op school gepest hebben en je het leven zuur gemaakt hebben. Als je één van 

hen tegenkomt en je gaat een gesprek met hen aan, kun je dan ook vergeven of blijft de haat in 

je wortelen. En die man die jouw kind aangereden heeft? Toch staan er in de bijbel 

verschillende opdrachten om de ander te vergeven: 

‘Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. 

Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden 

niet vergeven, Matth. 6:14,15  

Een heel moeilijk onderwerp, aan u de taak, als u wilt, hier een gedicht over te schrijven. 
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UITGELICHT GEDICHT: Ik heb God -  Mina Mulder-Zuur 

 

Ik heb God 

Veel heeft ze meegemaakt in haar leven. 

Haar man en kinderen waren haar alles waard. 

Veel heeft ze prijs moeten geven, 

ze is inmiddels hoogbejaard. 

Haar man en beide kinderen zijn verongelukt, 

jong thuisgekomen bij de Heer. 

Zomaar uit dit leven weggerukt. 

Het gemis doet zo zeer. 

Laatst sprak ik haar aan de telefoon 

over haar gemis en verdriet. 

Ineens sprak ze op blijde toon: 

God vergeet mij niet. 

Hij zorgt voor weduwen en wezen. 

Ook in mijn droevig lot 

hoef ik voor de toekomst niet bang te wezen: 

Ik heb God. 

 

Er gebeurt genoeg in dit leven waar we bezorgd over kunnen zijn: 

Zorgen die ons neerdrukken, persoonlijke moeiten, oorlogen, rampen, ziekte en dood. 

Er komt vaak zoveel op ons af. 

Het blijft gelovigen ook niet bespaard. 

Toch hoeven Gods kinderen niet in paniek te raken. 

Wij hebben een Gids, die ons door dit leven heen wil loodsen, onderweg naar de eeuwigheid. 

Op Hem kunnen we vertrouwen. 

Hoe zwaar de weg ook kan zijn 

Laatst hoorde ik in een preek het volgende: 

Waar niet-gelovigen een zware koffer met zorgen dragen, zouden gelovigen met een rugzak 

vol vertrouwen moeten rondlopen. 

Deze woorden hebben een diepe indruk op mij gemaakt 

Evenals het telefoongesprek met deze gelovige vrouw. 

http://www.gedichtensite.nl/categorie/uitgelichte-gedichten-nu/28577-uitgelicht-gedicht-ik-heb-god
http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Mina%20Mulder%20Zuur


In al haar moeite en gemis blijft ze vertrouwen op God. 

Zij is niet bang voor de toekomst. 

Zij zegt: Ik heb God. 

Zij draagt haar rugzak vol vertrouwen mee in haar leven. 

Die rugzak vol vertrouwen wens ik iedereen van harte toe. 

 

Tenslotte wil ik Alie Holman graag bedanken, dat zij mij de gelegenheid heeft gegeven om 

mijn gedicht toe te lichten. 

Volgende uitgelichte gedicht 1 oktober zal van Petra Groeneveld zijn. 
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NIEUW JURYLID: Henry Schellingerhout 

Het verheugt de redactie dat we een nieuw jurylid hebben gevonden, namelijk Henri 

Schellingerhout. Wij hebben Henri benaderd via de facebookpagina van de gedichtensite. 

Aangezien Henri op deze pagina's opbouwende reacties plaatste met een goede onderbouwing, 

leek het ons goed om contact met hem op te nemen om hem voor de jury te vragen. Hier ging 

hij positief op in. Hieronder zijn eigen introductie: 

 

"Mijn naam is Henri Schellingerhout. Ik ben 29 jaar en woon met mijn vrouw Anne-Gé en vier 

kindjes in IJzendoorn. In het dagelijks leven ben ik programmeur en praktijkopleider van 

mbo-studenten. Daarnaast rond ik mijn deeltijdstudie Informatica aan de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen af. Verder ben ik secretaris-penningmeester van Werkgroep Geen 

Abortus. 

 

Mijn eerste gedicht schreef ik vorig jaar april: een levensloop van mijn schoonzusje met 

getalsymboliek. Daarna hield ik mij bezig met snelsonnet en ollekebolleke (en dus ook met 

metrum, mannelijk en vrouwelijk rijm). Door boeken te lezen van Drs. P. en Jaap Bakker, en 

feedback te vragen van mede-dichters en taalkundigen, kreeg ik meer oog voor abstractie. Ik 

geniet ervan om abstracte gedichten te schrijven, waaruit de lezer dus zijn eigen 

boodschap(pen) haalt. Alleen daarvan? Nee. Ook van gewogen woorden en de uiterlijke 

schoonheid van een gedicht (regellengtes, getalsymboliek, metrum, enz.). Dichten is veel meer 

dan rijmen en het strooien van woorden. 

 

Tegen deze achtergrond maak ik graag deel uit van de jury van Gedichtensite.nl om de 

maandelijkse inzendingen te beoordelen. Dank aan de redactie voor het gestelde vertrouwen. 

 

Henri heeft inmiddels meegejureerd voor het themagedicht "ZON". 
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De themagedichten ZON, zijn naar de categorie "Zomer" 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 oktober. 

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

1september2014.pdf    

 

http://www.gedichtensite.nl/dichters/gebruikersprofiel/userprofile/Petra%20Groeneveld
http://www.gedichtensite.nl/nieuwsbrieven/2014/6nieuwsbrief-1september2014.pdf
http://www.gedichtensite.nl/nieuwsbrieven/2014/6nieuwsbrief-1september2014.pdf

