VAN DE PASTOR
Jezus zegt in Joh. 3:16 dat een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven heeft. Wij
hoeven het dus niet te verdienen, dat kunnen we ook helemaal niet, maar het geloof
in Hem geeft het om niet, gratis. Alles wat gevraagd wordt is geloof in Hem die is
onze Heer en Verlosser. Dat betekent niet dat we op onze lauweren kunnen gaan
rusten omdat we toch zijn gered, er zijn nog zovelen die niet geloven of twijfelen
en er wordt ook van ons gevraagd om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Alle
volken betekent ook het volk (de mensen) in onze eigen micro wereld. Of men het
aanneemt is niet aan ons maar het is denk ik wel aan ons om Hem te verkondigen
als de weg naar de Vader en het Vaderhuis.
Ik wens u allen een mooie zomer (zonder hittegolven) en vooral een geweldige
zomer met Hem in ons hart en Zijn liefde om uit te delen tot redding van velen.
"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder."(u kunt de pastor hier>>>> via het
formulier bereiken.)

Themagedicht "HEB HET LEVEN LIEF" uitslag 1 juli 2017
GOUDEN VEER
Labyrint

Elle Werners

ZILVEREN VEER
Verwondering

Hans Cieremans

EERVOLLE VERMELDINGEN
1. Kind je bent geliefd

Alie Holman

2. Spreid je armen maar uit

Priscilla Laneuze

3. Ondanks

Diny Beijersbergen-Groot

4. Dansen in de regen

Rieteke Hoogendoorn

5. Het lieve leven

Dineke Jansen

6. Om Hem heb ik het leven lief

Petra Groeneveld

7. Ik- heb lief

Thea den Hoedt

8. Samen

José Consemulder

9. Levensvillanelle

Coby PoelmanDuisterwinkel

10 Durf te verliezen

Dinette NoordhofVogelzang

THEMA van 1 juli – 25 september 2017 :
IN BLIJDE VERWACHTING / ZWANGERSCHAP
Zwanger zijn en een kindje krijgen, is een wonder, het is gewoon moeilijk te
benoemen, hoe blij en dankbaar je kan zijn als je een kind of kleinkind mag
ontvangen. De weg er naar toe kan zwaar zijn, maar als zo’n kindje er dan is, hoor
je nooit anders dan dat het de moeite waard is geweest.
Weet u nog, hoe u zich voelde wanneer u in blijde verwachting was en uitkeek naar
een kind (of kleinkind) . Kunt u uw dankbaarheid en blijdschap aan de Schepper
daarover omschrijven in de vorm van een gedicht? Wie durft deze uitdaging aan. U
heeft er bijna drie maanden de tijd voor om hier uw gedachten over te laten gaan,
maar misschien dat u het zo uit de pen schudt!
Gedichten over miskramen, vroeggeboortes, willen we later een keer aan de orde
laten komen bij themagedichten, maar nu dus alleen blijdschap en dankbaarheid
omtrent de zwangerschap.
Inzenden kan tot en met 25 september, uitslag 1 oktober.
NIEUWS VAN DE AUTEURS:
Zingend door de tijd – Jan Mul
150 Geneefse Psalmen opnieuw berijmd
Uitgever Royal Jongbloed, Heerenveen
Formaat 12x18 cm
Aantal pagina's 313
Prijs 19,95 euro
Verkrijgbaar in elke erkende boekhandel
zie o.a. hier>>>
Nederlands Dagblad over deze bundel:
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.
Wanneer u zelf het ND niet heeft, is er vast wel iemand in uw omgeving die u het artikel
kan laten lezen
===================================================================
Meer dan musjes | Justus van Tricht en Els Hengstman-van Olst
We hadden in de vorige nieuwsbrief al aandacht gegeven aan de nieuw uit te brengen
bundel “Meer dan musjes” van Justus van Tricht en ElsHengstman-van Olst. Toen was de
bundel nog niet definitief uit en konden wij u de cover niet laten zien. Klik hier>>> om de
prachtige cover te zien en info te lezen over hoe te bestellen.

REGELS GEDICHTENSITE.nl
Graag willen we u attenderen op de regels voor de gedichtensite over het reageren op
gedichten: https://www.gedichtensite.nl/home-sp-470/reageren
Misschien wilt u, met name de dichters die nog niet zo lang bij de site horen, ook de
algemene regels nog eens goed doorlezen, het scheelt ons veel werk wanneer u weet wat
wel en niet kan. Zie https://www.gedichtensite.nl/home-sp-470/regels

DANKUWEL
De redactie is blij met iedere gift vanaf 5 euro, zie hier>>>>
We zijn verrast dat er weer een paar dichters zijn, die uit zichzelf ons voor dit jaar
een gift hebben geschonken. We willen hen daar hartelijk dank voor zeggen
De volgende nieuwsbrief komt 1 oktober 2017 Of klik hier>>> als u deze
nieuwsbrief niet in uw mail kunt lezen.
De redactie van de gedichtensite wenst u een fijne zomerperiode toe.

