“Beauty seen makes the one who sees it more beautiful” (Br.David Steindl-Rast)

Lied van jouw leven
Nieuwsbrief september 2020
Lieve medezanger,
Ik hoop dat je in de afgelopen periode, net als ik, van mooie zomerse
momenten hebt kunnen genieten, thuis, op vakantie, waar dan ook.
“Sla deze zomer maar goed op in alle potjes, flesjes, en vooral in jezelf, om
de lastige momenten te kunnen tackelen”, wenste iemand me laatst toe. Een
prachtige wens vind ik dat. Als het me lukt om wakker en aanwezig te zijn in
ieder moment, kan ik een kwartier in de zon aan een prachtig vennetje in de
bossen diep inademen tot in al mijn vezels. Daar kan ik later licht uit putten
als ik in de put zit.
Put en bron
Die put, die komt vanzelf wel weer...bij ons allemaal. Deze tijd van crisis en
onzekerheid geeft op zichzelf al zoveel dagelijkse uitdagingen. Het lijkt wel
alsof we te leren krijgen om zonder antwoorden en oplossingen te leven, en
tegelijk worden uitgenodigd om onze prioriteiten en waarden helder te zien en
te leven. Het lukt niet meer om gewoon op de oude voet door te gaan in de
bekende karrensporen. Wie wil ik en kan ik zijn in deze doldraaiende wereld?
Waar voed ik mijn ziel mee? Hoe kan ik liefde en licht doorgeven?
Voor mij is zingen een tijdloze bron waaruit ik put, drink en uitdeel. Zo simpel
is het eigenlijk. Ik hoop dat je hier zelf ook iets van ervaart als je zingt en, wie
weet, ook als je naar mooi gezang luistert....

Met Hart en Ziel zingen in oktober!
Op vrijdagavond 2 oktober is de kapel voor ons gereserveerd en gaan we
hopelijk weer Met Hart en Ziel samen zingen (met een begrensd aantal
mensen). In de volgende nieuwsbrief meer daarover.
Mantra project-koor ‘Ananda’
Acht vrijdag-avonden mooie mantra’s en spirituele songs zingen, in een
kleine groep van 8-10 mensen, met tot besluit een optreden voor genodigden!
Er hebben zich al verschillende enthousiaste medezangers gemeld voor dit
nieuwe initiatief, dat zo mogelijk in oktober van start gaat. Met nog een paar
mensen erbij kunnen we definitieve afspraken gaan maken. Ben jij mogelijk
geïnteresseerd? Ik hoor graag. Vóór half september hakken we knopen door!

Maar nu eerst...
Hart&Ziel Mantra-concert op 4 september!
Jan Linssen en ik bereiden ons al een tijdje voor op ons eerste, kleinschalige
mantra-concert. We verheugen ons daar zeer op! Als je er alsnog graag bij
zou willen zijn, geef je dan op voor de reserve-lijst. Mocht iemand anders zich
onverhoopt afmelden, dan is er mogelijk nog plek voor je.
In november hebben we een volgend optreden gepland, in Zutphen.
Praktisch:
Voor alle activiteiten geldt, dat ze plaatsvinden op:
vrijdagavond, 20.00 tot 21.30 uur (thee vanaf 19.45 u.)
Locatie: Kapel Velthuijsenlaan, Velthuijsenlaan 17, 1251 KK Laren
De kosten voor het Mantra-concert bedragen €15,00
Graag aanmelden via info@liedvanjouwleven.nl

Welkom
Ik hoop je te ontmoeten!
Warme groet,
Suzanne

Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

