
Lied van jouw Leven 
Tussenbrief

Augustus
…die zomermaand die toch al aan de herfst doet denken. De heide bloeit en in het bos 
zijn de bramen bijna rijp. Een maand van rijpheid en diepe kleuren. 

Bespiegelingen aan het water
Laatst zat ik aan het Belvers-ven, in natuurgebied Kampina bij Oisterwijk. Het is een van 
mijn liefste lievelingsplekken. Met ons nog jonge gezin kwamen we er jarenlang in 
vakanties en tegenwoordig kom ik er weer regelmatig. Het is er prachtig, en stil. Geen 
menselijk geraas te horen. Enkel het geluid van vogels, en voorbij zoemende libellen in 
paringsvlucht. Van die joekels, in wonderlijke holografische kleuren. De wind deed het 
water zachtjes golven in mijn richting. Het zonlicht golfde, in de vorm van duizenden 
diamantjes verstopt tussen die golven, naar mij toe. Ik voelde even heel intens dat ik 
alleen maar hoefde te ontvangen… 

Ontvankelijkheid  
Hoe vaak ben ik nou in die staat van ‘alleen maar ontvangen’? Van ontvankelijkheid? En 
dan bedoel ik niet alleen ontvangen wat ik graag wil hebben. Ik bedoel óók in ontvangst 
nemen wat ik niet besteld en nooit gewild heb. 
Ontvankelijkheid hangt voor mij nauw samen met een basisvertrouwen dat er iets is van 
Leiding in mijn leven. Niet in de vorm van een dwingend lot, maar als iets waarop ik me 
kan afstemmen. Een vertrouwen dat mijn leven zich afspeelt in een permanente 
afstemming op, samenspraak met, en vaak gewoonweg overgave aan die Leiding. 
Ik ervaar steeds meer hoe ik Leerling van het Leven ben in plaats van de regisseur ervan. 
Dat stemt me nederig.

Augustus is toevallig ook mijn geboortemaand. Ik ontving het leven met alles erop en 
eraan. Met wat ik graag wil en met wat ik niet besteld heb. Een groot wonderlijk geheel, 
soms volstrekt chaotisch, soms sprankelend, soms verbijsterend, soms dof en mat, soms 
intens verdrietig. Soms verrassend mooi, als golven vol zonne-diamantjes naar me toe. 
Mét en ondanks alles: dankbaar…



Een liedje uitgelicht 
In juli zongen we Ancient Mother. Een lied over de Aarde, onze oeroude ‘moeder’, met 
wie we in al onze vezels verbonden zijn. Ze roept ons herhaaldelijk terug naar die 
verbondenheid, die we steeds dreigen te vergeten. We kunnen haar lachen en haar huilen  
niet negeren zonder onszelf te verloochenen. Via deze link deel ik het liedje graag met 
jullie.

Hart&Ziel en zo….. 

Hart&Ziel op Zondag
Op 18 juli hebben Jan en ik tot onze vreugde weer voor het eerst met alle deelnemers 
samen kunnen zingen bij Hart&Ziel op Zondag!  De komende tijd houden we vakantie. In 
september is de midweek ‘Zing, Dans, Speel, Ontspan’ van Jan, waaraan ik een 
bescheiden bijdrage lever. Op een zondagochtend in oktober nodigen we jullie graag 
weer uit voor een ochtend samenzang, stilte en inspiratie in de kapel! Aanvang 11.00 uur. 
Datum volgt binnenkort! 

Met Hart&Ziel zingen
Na de vakantie bied ik weer regelmatig een ‘old-school’ vrijdagavond mantrazingen rond 
de piano. Weet je welkom op een vrijdag in september, aanvang 19.30 uur! Datum volgt 
binnenkort!

Hiernaast rechts een afbeelding van de stand van onze 
Zang-agenda, zoals die op mijn website staat. Over de drie 
eerste nog niet ingevulde data mail ik spoedig. Wordt dus 
vervolgd!

 

Welkom   

Ik hoop je te ontmoeten!               
Warme groet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

Ballonnetjes
Dat ik meer leerling dan regisseur ben van mijn leven, merk ik bijvoorbeeld aan de 
activiteiten die ik graag wilde aanbieden maar waar in de praktijk te weinig belangstelling 
voor is. Ik heb een aantal ballonnetjes opgelaten waarvan er toch een paar in de bomen 
bleven hangen. Zo kan het koor ‘Ananda’ voorlopig nog niet van start, en heb ik de ‘Wandel-
Soep-Zingdag’ deze maand afgelast. Er zullen weer andere winden gaan waaien, en ik laat 
vast weer nieuwe ballonnetjes op. Maak intussen je interesse gerust kenbaar, dat helpt!

https://vimeo.com/583321354
http://www.liedvanjouwleven.nl

