
LEEFGEMEENSCHAP

 “Heb je dan nog wel privacy?”, 
is misschien wel de vraag die 
mensen het vaakst stellen 
als je in een leefgemeenschap 
woont. En dan leggen we nog 
eens een keertje uit: “Ja, we 
hebben ieder een eigen huis in 
het grote pand, met een eigen 
voordeur. 

’s Ochtends en ’s avonds staat in de 
leefgemeenschap de koffie klaar en 
kan wie zin heeft, aanschuiven. Een 
paar keer week wordt er in de Ziltkeu-
ken gekookt voor alle gasten en als 
gezin eten we daarbij één of twee keer 
mee”. Wat genieten we daarvan: pri-
vacy èn gezelligheid, een eigen plekje 
in huis dus èn je buren vaak ontmoe-
ten. En wat vinden we het waardevol 
om juist in deze donkere dagen voor 
kerst ook deze gezelligheid te delen 
met mensen die onder ons dak zijn of 
die uit de buurt bij ons aankomen voor 
een praatje of een kop koffie.

Psychiater Dirk de Wachter zei: “Lief-
de zit in gewonigheid”. In Zilt delen 
we het gewone, hopelijk met veel lief-
de. Jij wil gaan tennissen, maar hebt 
geen trainingsbroek: bij de buurman 
is er één te leen. In de Zilt-keuken 
worden door een buurvrouw lekkere 

visjes gebakken: het visje dat over is 
vindt gretig aftrek bij een hongerige 
huisgenoot die net thuis komt uit zijn 
werk. Of het zit allemaal niet mee in 
het leven en je kunt aanschuiven bij 
het maken van een legpuzzel aan de 
keukentafel. Met uiteraard ruimte om 
je verhaal te vertellen als je dat wil. Of 
niet, want gewoon er zijn is ook goed.

Mooi nieuws is dat Furtuna met baby 
Maria een flatje vond hier in de buurt. 
Stephanie en haar kinderen zijn in 
november in Zilt komen wonen: we 
wensen haar een goede tijd toe. En 
onze nieuwe kernbewoners zijn gear-
riveerd: Joanne, Pedro, Twan en Merit 
stellen zich in deze vriendenbrief aan 
u voor. We zijn blij met hun komst en 
wensen hen allen een goede tijd toe!

In de adventsperiode delen we dage-
lijks met elkaar gedachten over het 
verwachten van Jezus Christus, de 
Verlosser Die in de wereld is gekomen 
om zondaren te redden. We wensen 
u en jou goede feestdagen toe onder 
Zijn zegen!

Met hartelijke groet uit Zilt,
Andrew, Arsen, Carien, Carolien, 
Chris, Davita, Emily, Gerda, Hanneke, 
Iris, Jannie, Joanne, Jozua, Lucas, 
Luuk, Marilyn, Merit, Pedro, Stepha-
nie, Timo, Twan en Willem

Welkom!
Zelfgebakken oliebollen proeven, 
een kop koffie drinken, vriend-
schapsbanden aanhalen of gewoon 
eens kijken hoe dat nu is, een leef-
gemeenschap? 
Zaterdag 29 december ben je wel-
kom tussen 10 en 14 uur. Er worden 
oliebollen en appelflappen gebak-
ken, er is koffie en gezelligheid in 
de Zilt keuken. 

Open avond 
op oudejaars-

avond!
Op oudejaarsavond 31 december 
ben je vanaf 21 uur welkom op de 
koffie. We spelen spelletjes en klet-
sen rond het vuur van de kachel. 
Om 23:30 kijken we terug op het 
afgelopen jaar en danken we God 
voor de zegeningen die we ontvan-
gen hebben. Welkom!

nieuwsBRIEF 
Sint Hubertuslaan 25 - 4205 ZA Gorinchem

www.leefgemeenschapzilt.nl 

info@leefgemeenschapzilt.nl

tel. 0183 - 640505 | IBAN NL81 INGB 000 7577463

winter 2018

Het visje van de buurvrouw en de 
trainingsbroek van de buurman



Familie Peene stelt zich voor
Dag, vrienden van Zilt. Nu we sinds eind oktober als kernbewo-
ners in Zilt zijn komen wonen, stellen we ons ook graag aan 
jullie voor.

Wij zijn Pedro en Joanne Peene met onze kinderen Twan (3 jaar) en Merit (11 
maanden). We komen oorspronkelijk uit Middelburg en Doetinchem, waarna 
we in Rhenen en Woudenberg hebben gewoond en nu ons stekkie in Gorinchem 
hebben gevonden. Omdat Wouter (Rijneveld, voormalig kernbewoner, red. ) 
Joanne’s broer is, kennen we Zilt al langer, hoewel we er in de kennismaking 
achter kwamen hoeveel van Zilt we nog niet kenden ;-).

Pedro is werkzaam als jeugdhulpverlener bij de gemeente en Joanne is verpleeg-
kundige. Twan is een ondernemende peuter en hij heeft het erg naar zijn zin bij 
peuterspeelzaal Bommes. Merit is een vrolijk meisje.

Twan en Merit genieten erg van de aandacht en het leven in Zilt. Ook wij genie-
ten van het leven hier: delen in mooie en lastige momenten, het samen koffie 
drinken en eten of klussen, etc.

De verhuizing heeft ons leven behoorlijk op z’n kop gezet doordat we van ons 
werk, de kerk, de buurt, vrijwilligerstaken en noem maar op, afscheid namen. 
Toch weten we ons ook bemoedigd door Gods trouwe zorg, door Wie we hier 
ook gekomen zijn. We geloven dat het Gods wil is, dat we hier gastvrij proberen 
te zijn.

Voordat we dit stukje schreven, keken we eens terug in de nieuwsbrieven die 
de afgelopen 20 jaar zijn geschreven. Wat is er veel in en door Zilt gebeurd! Het 
is een voorrecht dat we nu ook onderdeel zijn van Zilt en in het rijtje mogen 
aansluiten met een nieuwe generatie kinderen.

Dus nu we ons aan jullie voorgesteld hebben, hopen we jullie als vrienden ook 
allemaal eens in Zilt te treffen. Klop gerust ook eens bij onze voordeur aan.

‘t heerlijk 
avondje is
gekomen



Terugblikken met iris
Joanne - als gloednieuwe kernbewoner - interviewt Iris - die 
haar sporen in Zilt al aardig verdiend heeft

Samen, geloofsverbondenheid, koffie, verbouwen, overleggen, individuen, 
opladen, zijn, medemenselijkheid, kwetsbaar. Woorden waarmee Iris terug-
blikt op 10 jaar in Zilt.

10 jaar – één-vierde van haar leven, en de helft van het Zilt-bestaan.
Iris kwam 10 jaar geleden binnen met het rotsvaste vertrouwen dat God haar 
hier wilde hebben.  ‘Het is ook wel gebleken dat God iets met mijn komst hier 
bedoeld had, maar wel anders dan ik had gedacht. Het was eigenlijk zoveel 
simpeler. Je bent van waarde door veel minder dan je vooraf denkt. Door ge-
woon aan tafel te gaan zitten te midden van gasten en te ervaren dat mensen 
hun verhaal aan je kwijt willen. Ik heb hier een meer ontspannen houding 
geleerd. Eén van de dingen waar ik snel achter kwam is dat je niet perfect 
hoeft te zijn, niemand is perfect. In je thuis situatie kan je je niet altijd 
sociaal wenselijk gedragen, dat maakt ook kwetsbaar’. Zoals een Bijbeltekst 
zegt: ‘Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander’. Zo 
worden we in Zilt ook geconfronteerd met onszelf en de ander, een verrijking.
‘In Zilt wordt je gezien en krijg je de kans om anderen te zien’, dat is voor 
Iris een grote meerwaarde aan het Zilt-leven. ‘Soms hoor je mensen zeggen: 
tjonge, dat je dat kan. Ik denk dan: ik kom gewoon thuis’.

Iris zag veel mensen komen en gaan in de afgelopen 10 jaar. ‘Een leefge-
meenschap beweegt, iedereen neemt zo zijn eigen dynamiek mee. Toch heeft 
en geeft Zilt stabiliteit’. In de afgelopen 10 jaar heeft Iris ook veel verbouwd 
zien worden: de keuken, de gastenkamers, het aanleunhuisje, de douches…. 
Wat Iris waardeert in het Zilt van nu is dat de algemene ruimten makkelijker 
gebruikt kunnen worden door andere christelijke doelen of bijeenkomsten. 
Ook lijkt Zilt wat meer een buurthuisfunctie te hebben gekregen, mensen 
lopen makkelijker binnen. Inmiddels is er  rondom Zilt een groep vrijwilligers 
die meedoet’.

Het moeilijkste in de afgelopen jaren vond Iris als ze het gevoel had dat ze 
mensen niet kon bereiken. Als mensen zo beschadigd zijn, dat ze zich af-
sluiten voor anderen; ‘dan kun je alleen nog bidden. God grijpt in levens van 
mensen in. Dat hebben we ook gezien.’

Ik vraag of Iris als oudgediende ons als nieuwkomers een advies kan geven. 
Dat heeft ze: ‘Wees vooral jezelf’.

Iris wenst dat mensen door haar en Zilt heen iets mogen zien van Jezus’ 
liefde.

Kerkenavond 
“Samen optrek-

ken in Pastoraat 
en hulp- 

verlening”
Op 8 november waren we met een 
groep van zo’n twintig mensen uit 
negen verschillende kerken uit Gorin-
chem en omgeving bij elkaar om na te 
denken over hoe kerken, Zilt en hulp-
verlening elkaar kunnen versterken. 

De avond was door Zilt samen met De 
Hoop ggz georganiseerd. Carla Aan-
tjes, Verpleegkundig Specialist hield 
een inleiding, Luuk van Schothorst 
presenteerde Zilt. 

We hebben kunnen nadenken over 
hoe we met elkaar, ieder vanuit de ei-
gen rol bij kunnen dragen aan het on-
dersteunen en het herstel van mensen 
die we in onze dagelijkse praktijk of 
leven tegenkomen. Een goede avond, 
waarbij er ook weer aan het netwerk 
gebouwd is. Zilt wil tweejaarlijks een 
avond voor kerken organiseren met 
een relevant en actueel thema. We 
staan open voor suggesties voor een 
volgende avond!

Oliebollenactie 
Ottoland

De Gereformeerde en Hervormde Kerk 
te Ottoland bakken ook dit jaar weer 
heerlijke oliebollen en appelbeignets 
voor het goede doel: ZILT.

Bestel voor 20 december via 
oliebollenactieottoland@gmail.com

Oliebollen: 10 stuks 6,50 Euro 
en appelbeignets: 4 
stuks 5,50 Euro



Steun ZILT met een gift!
Zilt is voor de gastopvang voor een be-
langrijk deel afhankelijk van giften van 
kerken en particulieren. Uw gift is 
altijd welkom op IBAN NL81 INGB 
000 7577463 t.n.v. Stichting Zilt 
te Gorinchem. We staan als ANBI 
geregistreerd, dus uw gift is aftrek-
baar van de belasting.

Wilt u betrokken worden bij het 
werk van Zilt, neem dan contact 
met ons op.
We zijn dankbaar voor alle steun die 
we krijgen en daar willen we u vanaf 
deze plaats hartelijk voor bedanken.

Terugblik
In oktober stonden we traditiege-
trouw op de Fokveedag te Hoor-
naar. Een goede gelegenheid om 
onszelf als leefgemeenschap te 
presenteren en nieuwe en oude 
contacten te ontmoeten. We kijken 
terug op een geslaagde dag.

Psalm 37:21, 26: “… maar de rechtvaardige ontfermt zich en 
geeft.” “De hele dag ontfermt hij zich en leent uit.” 

Rijk zijn
Hoe word je rijk? Het eenvoudige antwoord is: door veel van geld te houden. 
Meer geld binnenkrijgen dan eruit gaat. Of het uitlenen tegen een zo hoog mo-
gelijke rente. Want als een ander over je geld mag beschikken, mag daar best iets 
tegenover staan. Zo gaat die bankrekening wel groeien.

Als je bovenstaande teksten uit psalm 37 laat lezen aan iemand die rijk wil 
worden, zal hij de wenkbrauwen fronsen. Ja, zo gaat het niet lukken natuurlijk. 
Je kunt niet veel geld hebben en ook telkens maar geven. Dat houdt ergens op 
natuurlijk! En dat elke dag uitlenen: kunnen al die mensen wel terugbetalen? En 
hoe zit het met de rente? Ik ben toch zeker Sinterklaas niet!

Maar ben je eigenlijk wel rijk als je veel geld hebt? Als het geld binnenstroomt?
Ik denk van niet. Rijk ben je pas als je kunt uitdelen. Rijk zijn is: meer hebben 
dan je nodig hebt. En je hebt geen overvloed als je nog steeds bezig bent met 
meer te verzamelen. Je hebt pas overvloed als je gaat uitdelen, gaat lenen. Om-
dat je gewoon meer hebt dan nodig.

Natuurlijk houdt dat geven een keer op. Als God je geld geeft, moet je daarmee 
ook gewoon voor jezelf zorgen. Maar wat een bevrijding om te realiseren: we 
hebben meer dan nodig, laten we wat weggeven. Ook al slinkt de bankrekening.
Dat geldt niet alleen voor harde euro’s. Het geldt ook voor tijd. Iedereen op 
de wereld krijgt evenveel uren per dag. Maar niet iedereen kan rijk zijn in tijd, 
delen. Kan jij dat?

Nogmaals: hoe word je rijk? Rijk in geld, tijd, noem maar op…

Uitdelen maar!

leefgemeenschap

LEEFGEMEENSCHAP

Wat is zilt?
Zilt is een diaconale leef-
gemeenschap in Gorinchem 

waar gastvrijheid vanuit het 
geloof in Jezus Christus centraal 
staat.
Bewoners proberen in het 
leven van alledag handen en 
voeten te geven aan het chris-
telijke gemeenschapsleven. 
Het accent ligt op de Bijbelse 

opdracht om gastvrij te zijn. 
De naam Zilt verwijst naar een 

Bijbelgedeelte in Mattheüs 5. 
Daar noemt Jezus zijn discipelen 

het ‘zout der aarde’.


