
Lied van jouw leven 
                  Tussenbrief

Verwachtingsvolle ruimte
Deze foto maakte ik in de Achterhoek, waar ik eind november deelnam aan een zang, 
dans en spel-weekend (o.l.v Jan Linssen). Een prachtig en meditatief programma, waarin 
juist in deze moeilijke tijd flintertjes hoop en vertrouwen oplichtten. Ik genoot ook van mijn 
zaterdagmiddag-wandelingetje naar de brievenbus van het dorp Meddo, met uitzicht over 
het weidse coulissenlandschap vlakbij de Duitse grens. 

Zoveel ruimte en stilte op een zaterdagmiddag. Zelfs in het dorp viel geen zinderende 
opwinding over Black Friday-deals te bespeuren. Eigenlijk viel er überhaupt weinig 
menselijke aanwezigheid te bespeuren, wat me stiekem beter beviel dan ik wil toegeven. 
Want het teveel aan prikkels en het ‘gedoe’ waar ik vaak van bij moet komen, dat is toch 
meestal gerelateerd aan mensen. Tegelijk heb ik juist het contact met anderen nodig om 
die flintertjes hoop en vertrouwen te kunnen zien oplichten. Er zit voor mij heilzaamheid in 
een soort eb en vloed van afzonderen en ontmoeten.

In deze tijd van het jaar, waarin de natuur zich naar binnen keert, voel ik in mijzelf een 
toenemende behoefte aan rust en verstilling die zich niet zo goed verhoudt tot het soort 
feestgedruis waar Black Friday de opmaat van is. December voel ik als een stille tijd 
tussen het voorbije en het komende. Dat vraagt om rust en ruimte.

‘Thy will be done’..
Als ik denk aan deze maand, dan denk ik meteen ook aan mijn medemoeder Maria, die 
niet wist wat haar te gebeuren stond. Ze werd overweldigd door de komst van een kind en 
wat die in haar leven zou gaan betekenen. Ze vertrouwde zich toe aan het ongewisse. Dat 
het leven ongewis is, ervaar ik als een onbevattelijke Zegen, want er is zoveel waaraan ik 
nooit zou zijn begonnen als ik van tevoren had geweten wat me dat zou kosten, maar wat 
ik nooit had willen missen. Dat is misschien wel de essentie van Liefde.

Ik wens je een goede maand!



Bij het Hart&Ziel Mantraconcert dat Jan en ik gaven als afsluiting van het weekend zongen 
we een lied waarvan de woorden en melodie mij in deze periode bijzonder raken. Ik deel 
het graag hier: ‘In the Light of Love’.

Welkom                                                             

Ik hoop je te ontmoeten!               

Warme groet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

Een liedje uitgelicht 

https://vimeo.com/652782487
http://www.liedvanjouwleven.nl

