
Tussenbrief

Meestribbelen
Ik ga nog even door met stribbelen. Niet meer tegen, maar méé.

Afgelopen zondag zouden Jan en ik gezongen hebben: ‘Go Placidly’,  gewoon 
maar kalm verder lopen, steeds één voet voor de andere. Maar ik zat in de nacht 
voorafgaand aan onze zang-ochtend bij mijn zus in het ziekenhuis. Onverwachts. 
We hebben Hart&Ziel op Zondag op het laatste moment moeten afblazen. Erg 
spijtig, want we hadden een prachtig programma, een mooie groep mensen, en 
veel zin. Het thema dat ons programma doorweefde was ‘Overgave’, aan het leven, 
aan wat er nú aan de orde is. En vertrouwen, dat een grotere Wijsheid dan die van 
mij me de weg wijst. ‘Idhina Siraat al’Mustaqim’ (Show me the way)….

‘Thy will be done’
In het moeten cancelen van de ochtend werd eigenlijk precies dit thema 
werkelijkheid. Het verhaal meteen omgezet in de praktijk. Ik kan mooie plannen 
hebben, maar het leven kan die compleet doorkruisen. Dan is het aan mij om me af 
te stemmen op wat de nieuwe situatie van mij vraagt, wat er gewild wordt.
Dit zouden we zondag ook zingen in een liedje: ‘Thy will be done’ (‘Uw wil 
geschiedde’)…Een prachtige zin vind ik dat. Maar ook spannend en moeilijk. Want 
kan ik me daaraan overgeven, ook als ik de dingen heel anders zou wensen? 
Vertrouw ik erop dat mij, wat er ook gebeurt, de weg gewezen wordt?

Nou, stribbelend dus. Soms tegen…maar steeds meer méé. Mijn eigen plannen en 
wensen gaan even ‘on hold’. Maar er blijft altijd ruimte voor ommetjes met hondje in 
het bos, waar ik me intens op kan laden in het magische herfstlicht. En dan loop ik 
ook gewoon te zingen. Menig Hart&Ziel-liedje weerklinkt tussen de bomen…

“Zuiver mijn hart met de kracht van Licht, zodat Liefde er mag bloeien…”  
                                               (uit een liedje van Jan)

Lied van jouw Leven 



De eerste verzen van de Koran vormen het gebed ‘Al Fatiha’, (‘het begin, de 
dageraad’). Één zin licht daaruit op: ‘Idhina Siraat al’Mustaqim’, wat betekent: Leid 
mij op de goede weg, ‘Show me the way’. Een Soefi-liedje..                                            
Hierbij de link.

Hart&Ziel en zo….. 

Komende maand kun je weer op een vrijdagavond 
meezingen bij Met Hart&Ziel zingen. Op 19 november 
is de kapel open vanaf 19.15 uur. 

Op zondagochtend 19 december bieden Jan Linssen 
en ik weer Hart&Ziel op Zondag, in de sfeer van het 
naderend Kerstfeest en de terugkeer van het Licht. 

Eind januari is de eerste Hart&Ziel op Zondag van het 
jaar 2022, op 30 januari.

 

Welkom                                                             

Ik hoop je te ontmoeten!               
Warme groet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

Een liedje uitgelicht 

https://vimeo.com/565768937
http://www.liedvanjouwleven.nl

