
Rain of blessings pouring down 
Kiss the earth and this holy ground 

Holy water heaven sent 
Rain of blessings our sacrament. 

(Miten)

Tussenbrief

Rain of blessings
Ik slaak zucht na zucht bij mijn ochtendwandelingetje. Want ik loop middenin een 
heiligdom van pasgeboren beukengroen. Dit nieuwe groen is met niets te vergelijken. Pas 
sinds ik aan het bos woon en hier dagelijks met mijn hondje slenter ervaar ik de subtiliteit 
en grootsheid van de seizoens-veranderingen in volle omvang. Ik blijf kijken, omhoog en 
om me heen en zucht weer eens. ‘Rain of blessings’, denk ik hardop. Dat is de titel van 
een prachtig liedje dat ik afgelopen week voor het eerst hoorde. Dit is wat het is: een 
regen van zegeningen, pure overvloed aan schoonheid, zomaar, zonder tromgeroffel, om 
me heen aanwezig. Mijn majesteitelijke lievelings-boom, ‘Grootmoeder Beuk’, spreidt op 
het kruispunt van boslanen haar gezagvolle armen naar alle kanten, hoog en laag. 
Voorbijsnellende hardlopers en argeloze wandelaars laat zij weten dat hier andere wetten 
gelden, zonder haast, doelen, zorgen. “Nowhere to go, nothing to do, no longer in a hurry”, 
zingt een ander liedje in mijn hoofd.

Kathedraal van het ongeverfde hout
Ik loop nogal eens te zingen in het bos. Lang zong ik in de kerk, tot dat me niet meer 
paste. Spiritueel dakloos geworden zocht ik een plek, om ergens bij te horen, maar vond 
die niet. Mijn weg voerde meer naar binnen, en het bos is nu mijn tempel. Iemand noemde 
dat ooit de ‘Kathedraal van het ongeverfde hout’. Overal waar we haar niet ontheiligd 
hebben (en misschien zelfs dáár) is heilige grond.

Lied van jouw leven..
…is de noemer waaronder mijn aanbod valt. De liedjes, aangeleerd of aangewaaid, die in 
mij opwellen onder het slenteren, gaan vaak mee naar onze Hart&Ziel bijeenkomsten. 
Waar we met hart en ziel bijéén komen om te zingen en iets uit te drukken over mijn leven 
en het jouwe.

Lied van jouw Leven 



Er ligt een rijke week achter me, met een Hart&Ziel Mantraconcert van Jan en mij in 
Zutphen, en voor het eerst sinds lang weer eens een vrijdagavond Met Hart&Ziel zingen.
Dit fijne nieuwe lied, jawel, in het bos opgekomen, zongen we bij beide bijeenkomsten:
May the Blessings

Hart&Ziel en zo….. 

Hart&Ziel op zondag 15 mei
Komende zondag staat de volgende Hart&Ziel op zondag door Jan en mij op het 
programma. Helemaal enthousiast door ons concert hebben we er veel zin in om er 
samen met jullie een betekenisvolle en hartverwarmende ochtend van te maken.

Hart&Ziel op ZATERDAG 4 juni
Ja, dat lees je goed. In juni wijken we uit naar de zaterdagmiddag, aanvang 14.00 uur! 
Hierover in een later bericht meer.

Met Hart&Ziel zingen op vrijdag 10 juni
Voor de liefhebbers van het mantrazingen op de vrijdagavond én alle anderen!

Nieuw is dat we op onze bijeenkomsten niet meer persé een vast programma volgen, 
maar dat we samen met de aanwezige medezangers uit een selectie van mantra’s en 
songs een programma laten ontstaan. Je kunt, als je komt, van tevoren ook per mail laten 
weten welke mantra of welk lied je die keer graag met elkaar zou willen zingen.

Welkom                                                             

Ik hoop je te ontmoeten!               
Warme groet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

                                                                     Grootmoeder Beuk

Een liedje uitgelicht 

https://vimeo.com/705844677
http://www.liedvanjouwleven.nl

