
Lied van jouw Leven 
Tussenbrief

Hare Ganga
Dit lieflijke riviertje heet ‘de Rosep’, en ze meandert door het Brabantse 
natuurgebied Kampina, waar ik regelmatig kom. De Rosep heeft vast maar weinig 
weg van een wereldberoemde heilige rivier zoals de Ganges in India. Tóch is ze 
voor mij even heilig als ‘Mother Ganga’, die we op 13 juni bij Hart&Ziel op Zondag 
bezongen. 

Paradijselijk spelen
Als kind kampeerde ik ‘s zomers met mijn ouders in een zuid-Frans bergdorpje. De 
‘camping municipale’ grensde aan een kabbelend beekje met koel helder water uit 
de bergen. Ik deed niets liever dan daar in mijn eentje spelen. Mijn favoriete 
speelmateriaal, rivierklei, haalde ik handenvol uit het stromende water. Wat ik 
daarvan maakte legde ik te drogen op de rotsen en dan had ik even later 
serviesgoed en ‘gasten’ om te bedienen in mijn denkbeeldige restaurant aan de 
beek. Of ik tuurde eindeloos naar het wonderlijke wandelen over water van de 
schrijvertjes (net als Jezus?). Ik speelde alleen maar was nooit eenzaam.

Zo spelen was eigenlijk paradijselijk. Er was geen besef van tijd, taken, doelen of 
zorgen. Ik voelde me vanzelfsprekend één met alles. De beek was een levende, 
speelse aanwezigheid. Ze spiegelde de levendigheid van mijn eigen diepste 
wezen.

Misschien sluipen er pas onzekerheid, oordeel en eenzaamheid in onze geest als 
we onszelf en de wereld gaan bekijken door de ogen van anderen. Geleidelijk 
raken we ons paradijs kwijt. Maar als we geluk hebben, zijn we haar bestaan niet 
vergeten. En komen we haar, in stukjes en beetjes, weer op het spoor.



Weer meezingen bij Hart&Ziel op Zondag!
We zijn onlangs na een langdurige pauze weer blijmoedig van start gegaan met 
‘Hart&Ziel op Zondag’. De volgende keer is alweer in beeld, op 18 juli. Na een heel 
voorzichtige start, kunnen we in juli weer uitnodigen om echt méé te zingen! De 
bijeenkomst zal niet meer zo het karakter van een concert hebben; we gaan weer 
samen Mantra-zingen! 

                     Verder deze zomer… 
Tuinzingen 
Na mijn oproep voor ‘gast-tuinen’ heb ik een paar leuke reacties ontvangen. 
Daarover hoop ik binnenkort meer te melden.

Wandel-Soep-Zingdag
De datum van 31 juli komt te vervallen. Voor 28 augustus zijn er nog een paar 
plekken vrij! 

‘Zing, Dans, Speel, Ontspan’ met Jan
Jan Linssen organiseert van 12 tot 17 september een heerlijke midweek in centrum 
Savita bij Winterberg. Ik ga mee en mag mijn bijdrage leveren in het programma! 
Meer informatie vind je op de website van Jan of van Savita. 

Tot slot: een liedje voor jou!
Uit de afgelopen ‘Hart&Ziel op Zondag’ stuur ik een speels liedje mee: 
Hare Ganga.

Heb fijne zomerweken!

Welkom   

Ik hoop je te ontmoeten!               
Warme groet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

Hart&Ziel En zo.... 

https://www.janlinssen.nl/agenda/
https://www.savita.nl/agenda/
https://vimeo.com/563728253
http://www.liedvanjouwleven.nl

