
Tussenbrief half januari 2022

Een mistig begin
Een vriendin merkte op dat ze mijn profielfoto op Whatsapp wat triestig vond. Het gaat om 
bovenstaande foto. Het gekke is, dat ik het allesbehalve een triestige foto vind. Ik maakte 
hem ergens in de afgelopen dagen in ‘mijn’ wandelbos, op een van de mistige ochtenden 
die we deze maand rijk zijn. Ik vond dit uitzicht van een diepe schoonheid. Het beeldt voor 
mij zo mooi uit hoe een nieuw jaar zich ontvouwt. Geen idee wat er in het verschiet ligt. De 
weg wordt gaandeweg pas duidelijk. Dat vraagt om vertrouwen en om geduld.

De afgelopen maanden hebben we niet samen kunnen zingen, om allerlei redenen, 
waarbij besmettingen en lockdown-maatregelen op de achtergrond ook meegespeeld 
hebben. Ook in deze eerste maand van het nieuwe jaar gaat onze voorgenomen 
‘Hart&Ziel op zondag’ (30 januari) niet door. Persoonlijke redenen hebben bij deze 
beslissing de doorslag gegeven. 

Inkijkje…
Ik heb de laatste tijd veel op mijn privé-bordje. Zorgen om en voor een zus en de 
verhuizing van mijn jongste dochter vielen samen met moeilijke gedenkdagen van rouw in 
deze en de vorige maand. Situaties die zoveel tijd en energie vragen dat ik weinig 
overhoud. Behalve dat Jan en ik sinds het najaar gewoonweg bijna geen mogelijkheid 
hebben gehad om samen te spelen en te zingen, ligt mijn focus en aandacht vooral bij wat 
er nú voor mijn voeten ligt. 
Ik heb alle vertrouwen dat deze situatie tijdelijk is en dat er weer lucht en ruimte gaat 
komen voor dat wat ik zo graag doe: met Jan en met jullie samen ons hart openzingen!

Hart&Ziel op zondag in februari
De kapel staat voor ons weer gereserveerd op zondag 20 februari. Je kunt je vast 
aanmelden. Laten we elkaar’s geduld en vertrouwen blijven voeden, want dat hebben we 
allemaal broodnodig!
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