
Lied van jouw Leven 
Tussenbrief

Krapte
Soms, zoals vandaag, staar ik een tijdje naar een lege pagina als ik me heb voorgenomen 
iets te schrijven. Wil er eigenlijk wel iets geschreven worden? Er is nog niets. Geen idee, 
geen inspiratie, niks. 

Soms is dat zo. Mijn aandacht en focus gaan vooral uit naar klussen die er in deze periode 
gewoon gedaan moeten worden. Dat is nodig, maar het lijkt wel, of er in mij nu een deur 
een beetje dicht zit. De deur naar de open ruimte waar van alles naar binnen kan waaien 
aan verbeelding, associaties, inspiratie. En waar gevoelens en ideeën opborrelen. Daar, in 
die ruimte, kunnen de grote lijnen van mijn leven gaan oplichten. De lijnen van verbinding, 
van zin, van betekenis. Nu voelt het een beetje dichtgeslibd en krap in mij.

Heilige ruimte
Maar wacht ‘s even…dit is niet wie ik ben! Dit is niet de Suzanne voor wie die open ruimte 
cruciaal is om te geven wat ik te geven heb! ‘Holding sacred space’….las ik ooit ergens. 
Toen wist ik: die woorden hebben te maken met mijn levensmissie. Het lijkt nogal vreemd, 
in onze seculiere, doelgerichte cultuur, om te spreken over ‘Heilige ruimte’. 

Heilige ruimte is niet een heel ander soort ruimte. Ik bedoel er bijvoorbeeld geen kerk of 
tempel mee. Heilige ruimte is de ‘gewone ruimte’ van het leven, maar dan gezien en 
beleefd vanuit een ruimere positie, niet versmald door doelgericht denken en doen. Want 
die kunnen alle leefruimte zo overnemen, dat er van binnen iets dreigt te verstikken. Je 
voelt ergens: dit ben ik niet echt, dit is niet alles. 

Die Heilige ruimte, hoe betreed ik die? Eigenlijk weet ik dat wel…maar ‘vergeet’ het 
regelmatig. Het vraagt namelijk om een besluit, elke dag opnieuw. Het besluit om de deur 
naar die ruimte open te houden en steeds weer naar binnen te gaan. Of juist: naar buiten. 
Ik open mijn deur bijvoorbeeld door bidden of in stilte zijn, lopen in de natuur, en door 
zingen! 

Ik kijk naar deze bladzijde waar inmiddels wat woorden op staan. Wat woorden over hoe 
krapte ruimte kan worden. Stil worden, lopen, bidden, zingen….ook, of júist, in hectische 
tijden!



‘Spread my wings’ is een prachtig lied van Jan Linssen. “No more holding back, I give 
everything I’ve got. No more excuses now, I live all my days in God…” Daarmee begint het 
lied. Een radicaal besluit om zo ruim mogelijk te leven en mijn vleugels uit te slaan!


Beluister en bekijk het lied hier. 
 

Hart&Ziel in de Advent 
Op volgende week zondag, 27 november, is er Hart&Ziel op zondag, samen met Jan.

Die zondag begint  ook de Advent, de periode van vier weken voorafgaand aan het 
Kerstfeest, van toegroeien naar de geboorte van Jezus, de komst van het Licht.


Op vrijdagavond 2 december kun je weer heerlijk Met Hart&Ziel zingen rond de piano.


Op 10 december is er een Hart&Ziel op zaterdag, in de sfeer van het naderend 
Kerstfeest. We nemen deze middag iets ruimer de tijd om te zingen, van 14.00 tot 16.00 
uur. De entree voor deze middag bedraagt €15.


Meld je graag zo spoedig mogelijk aan, als je wilt komen. Bij minimaal 10 deelnemers gaan 
de bijeenkomsten door! 
 

Een kosten-praatje 
Vanaf november 2015 organiseer ik de Hart&Ziel-bijeenkomsten. 
De entree van €10 is in de afgelopen 7 jaar niet omhoog gegaan, 
zelfs niet op de zondagen die ik samen met Jan aanbied. Onze 
kosten zijn natuurlijk wel gestegen. 

Vanaf januari 2023 gaat de huurprijs van de kapel omhoog, heel 
begrijpelijk in deze tijd. Dat heeft me doen besluiten om de entree 
vanaf januari te verhogen naar €15 per bijeenkomst. Mocht dit 
een belemmering zijn om te komen meezingen, laat het me dan 
graag weten.





Welkom                                                            


 Ik hoop je te ontmoeten!               
 Warme groet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

Een liedje uitgelicht 

Hart&Ziel en zo….. 

https://vimeo.com/494770663

