Lied van jouw leven
Nieuwsbrief over de drempel van 202
Een tafereeltje uit het bos aan de rand van de stad waar ik woon. Elke ochtend mag ik
daar lopen met (hondje) Bollie. Dat is elke dag weer een cadeau. Geen dag is het bos
hetzelfde. Hier kan ik los zijn van functionaliteit, van doelen, van kloktijd. Hier kan ik
slenteren, mijmeren, mijn ogen en oren de kost geven. Hier adem ik stilte en heling in; het
is een heilige ruimte, mijn ‘Kerk van het ongeverfde hout’..
Ik deel het bos de laatste tijd met steeds meer mensen. Verplichte thuiswerkers en
gezinnen hebben hardlopen, etsen, wandelen en ook hondjes ontdekt. Er wordt,
individueel of in groepjes, aan de conditie gewerkt. Een nieuwe inheemse soort is
gesignaleerd: ‘de wandelende vergader-tijger’, die met oordoppen in loopt te multitasken.
Zo wordt ‘mijn’ bos steeds minder een tijdloze, stille ruimte, en verlang ik stiekem wel eens
naar dunbevolkte streken met onontdekte wildernissen. Maar ja, spreek ik mezelf toe, wie
ben ik om me dit te willen toe-eigenen. Iedereen heeft recht op een stukje natuur, voor
ontspanning en recreatie
Recreatie
Fascinerend woord eigenlijk. Letterlijk betekent dat ‘her-schepping’. Wat moet er dan in
onze natuurgebieden opnieuw gecreëerd worden? Een nieuwe mens, ontdaan van de
stress van de verharde geïndustrialiseerde, economie-gedreven maatschappij? In een
kringloop van almaar stress opbouwen en dan weer even ontladen? Is die maatschappij
zélf niet aan recreatie toe? Of zal dat bijna vanzelf gebeuren, in het kielzog van een crisis
die pijnlijk blootlegt waar we met elkaar in vastlopen
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Het zijn zomaar de bevoorrechtte mijmeringen van iemand die zelf niet door economische
noodzaak gedreven wordt. Dit is dan ook geen zakelijke nieuwsbrief, om mijn goederen
aan de man te brengen. Het is wél een uitnodiging, om ons te blijven verbinden in stilte,
zachtheid en waardigheid. Samen zingend, of samen luisterend, scheppen we een nieuwe
ruimte, misschien wel een ‘heilige’..

Hart&Ziel op Zonda
Zodra het maar enigszins mogelijk is, nodigen Jan Linssen en ik je weer uit voor Hart&Ziel
op Zondag . In december hebben we deze nieuwe vorm uit kunnen proberen en dat is erg
goed bevallen! We zongen mooie liederen voor jullie, waren samen stil, en luisterden naar
enkele inspirerende teksten. Het was heerlijk om weer even samen te zijn. Graag geven
we hier een vervolg aan! Er zal dan weer plek zijn voor 15 mensen
Datum volgt.
Via een mail zend ik bericht uit wanneer we een bijeenkomst plannen. We hopen dat dat in
februari zal zijn, maar dat is momenteel moeilijk te voorspellen. Je hoort het dus kort van
tevoren, waardoor we minder het risico lopen dat de plannen weer moeten veranderen.
Geniet van een lied
Voor een indruk van de vorige ochtend, kijk en luister naar ‘Spread my wings’ door Jan
en mij.
Praktisch:
Zondagochtend (datum kort van tevoren bekend), 11 tot 12.30 uur (inloop vanaf 10.45 u.
Locatie: Kapel Velthuijsenlaan, Velthuijsenlaan 17, 1251 KK Lare
De kosten bedragen €10,00 (graag gepast!
Graag aanmelden via info@liedvanjouwleven.nl

Welkom
Ik hoop je snel te ontmoeten!
Warme groet
S
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Suzanne Ulema
www.liedvanjouwleven.nl

