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verbouwing zit er weer op

De afgelopen maanden waren turbulente maanden in Zilt: we 
verduurzaamden en maakten de gastenkamers up-to-date. Beide 
dingen waren al langer levende wensen. 

Na vorig jaar fondsen te hebben geworven (waar we erg dankbaar voor zijn), kre-
gen we in december/januari heat pipes, meer zonnepanelen en een houtpellet 
kachel. Zo wordt ons water door de zon verwarmd, krijgen we stroom van de zon 
en gaan de kosten voor verwarming fors omlaag. 

In maart begon de verbouwing van de bovenverdieping. Bij dit schrijven (eind 
juni) heeft ook de laatste tijdelijke bewoner haar kamer weer in gebruik geno-
men. We zijn blij en tevreden met het resultaat! De vijf gastenkamers op de twee-
de verdieping hebben allemaal een nieuwe look, een nieuwe badkamer, nieuw 
keukenblok en nieuwe meubels. We hopen dat dit het woonplezier van onze gas-
ten verhoogt! 

Dankbaar zijn we ook voor de aannemer die het grootste deel van de klus heeft 
geklaard.  Op 27 september bent u van harte welkom om het resultaat te komen 
bewonderen.

Wat is er nog meer gebeurd?

• Judith is terugverhuisd naar haar eigen huis, Ines is bij ons komen wonen. 
Beiden wensen we zegen toe van God onze Vader. 

• Brian en Margreet, twee tijdelijke bewoners, zijn gedurende de verbou-
wing verhuisd naar een flat van Poort 6 aan de Kennelweg. Later trok Ines 
bij hen in. We zijn blij dat we het zo op konden vangen, al is het fijn nu 
weer onder hetzelfde dak te wonen.

Save the date: 
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Komende en gaande vrouw
Binnen het bestuur van Zilt heeft Karen van Houwelingen de af-
gelopen jaren haar steentje bijgedragen als secretaris. Ze blikt 
terug op deze periode. We zijn dankbaar dat Charlotte Schol-
tens deze taak van haar wilde overnemen. Zij stelt zich voor en 
kijkt vooruit.

Karen, hoe kende je Zilt?
Ik wist al langer van het bestaan van Zilt, maar ben er echt meer concreet mee 
in aanraking gekomen zo’n zeven jaar geleden toen mijn man er veel kwam van-
wege een Alpha-cursus die daar werd gegeven. 

Wat is je het meest bijgebleven van je bestuurswerk voor Zilt?
In de afgelopen 6 jaar (de periode waarin ik als bestuurslid bij Zilt betrokken was) 
is er veel gebeurd; van wisselingen binnen het bestuur tot de verbouwing van 

Gevraagd: 
hout voor 
de kachel 
en/of de 
open haard

• In maart deden we weer mee met de NL-doet dag. Samen met vrijwilligers 
hebben we toen onder andere het Zilt-kantoor aangepakt. 

• We hadden een mooie avond met ambtsdragers uit verschillende kerken. 
Samen dachten we na over de veranderingen in de zorg die op stapel staan 
en wat we voor elkaar kunnen betekenen.

• De vaders zijn weer met de tieners wild wezen kamperen op het natuurge-
bied in Avelingen. Ze hadden het goed met elkaar!

• Verder genieten we van de verrassingen die het samenleven ook regelma-
tig met zich meebrengt. 

Een hartelijke groet,
Erik & Jeannette, Wouter & Arjanne, Iris, Jannie, Andrew & Carien
Mireille & Amerentia, Margreet, Bryan, Ines
Rhodé, Nathanaël, Debora, Joas, Maartje, Abel, Jozua, Davita, Lucas en Timo

>>>  het resultaat  



Geslaagde 
Kerkenavond 

Woensdag 7 mei hield ZILT 
een avond voor kerken. We 
waren blij verrast met de 
hoge opkomst.
Zo’n 25 mensen waren aanwezig, 
waaronder diakenen, voorgangers, 
pastoraal werkers uit de wijde om-
geving en uiteraard een aantal 
vaste Zilt bewoners. De avond ging 
over veranderingen in zorg en sa-
menleving; wat kerken daarvan 
gaan merken en wat Zilt daarvan 
merkt. Als het gaat om de zorg, ver-
wacht de overheid - nu al en in de 
toekomst  - meer van burgers rich-
ting mensen die zorg en aandacht 
nodig hebben. Voor de kerken bete-
kent dit een grotere rol voor diako-
naat en pastoraat.  De verwachting 
is dat ook het aantal aanvragen 
voor Zilt zal toenemen. We kregen 
een aantal waardevolle suggesties 
en hopen dat een ieder de avond 
zinvol vond.

de keuken, van wisselingen binnen 
het kernbewonersteam tot de verbou-
wing die de afgelopen maanden heeft 
plaatsgevonden. Er zijn  jaarverslagen 
opgesteld, plannen geschreven en be-
zinningsavonden gehouden. Wat ik 
zelf bijzonder vond was de viering van 
10 jaar Zilt. Vanuit het bestuur ben ik 
daar ook heel direct bij betrokken ge-
weest. De voorbereiding was mooi, 
maar het resultaat zeker. Een prachtig 
feest!

Heb je plannen om betrokken 
te blijven?
Ik heb zeker plannen om betrokken te blijven; Zilt heeft een plekje in mijn hart 
veroverd! Met een van de kernbewoners heb ik afgesproken binnenkort een keer 
langs te komen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Wat wil je nog kwijt? 
Zoals ik al aangaf, heeft Zilt een plekje in mijn hart. De leefgemeenschap is heel 
bijzonder; zeker de inzet van de kernbewoners. De manier waarop zij in het leven 
staan, hun leven delen en open stellen voor anderen is echt iets om een voor-
beeld aan te nemen. Ik hoop dat zij, ondersteund door het bestuur en overige 
betrokken vrijwilligers, hun werk nog heel lang kunnen verrichten!

En Charlotte, hoe kende jij Zilt?
De eerste keer dat ik bij Zilt binnen ben 
geweest was naar aanleiding van het 
Michaproject in onze gemeente. Als 
werkgroep zijn we toen een dag wezen 
klussen. Ik kende Zilt al langer in naam 
omdat mijn man betrokken was bij de 
Alphacursus, die in Zilt gehouden werd.

Wat motiveert je om dit te 
gaan doen?
Ik wil graag een steentje bijdragen aan 
het werk van Zilt. En als secretaris krijg 
ik de kans om concreet iets te doen.

Waar zie je het meest naar uit?
In eerste instantie naar de Vriendendag in september, omdat ik verwacht deze 
dag heel veel betrokken mensen te ontmoeten. En door hun verhalen Zilt beter 
te leren kennen en te horen wat Zilt betekent voor hen. Zodat het nog meer voor 
me gaat leven waarom het werk en de plek van Zilt zo belangrijk is. 

Wat wil je nog kwijt? 
Ik heb bewondering voor de kernbewoners die hun leven op zo’n wijze willen 
en kunnen delen, zodat anderen (een stukje van) geloven in de praktijk mogen 
ervaren.

In memoriam
Op 14 juni overleed onze oud-
bewoner en vaste, graag geziene 
gast en vrijwilliger Els den Dulk. 
Op de website kunt u een in me-
moriam van Els lezen: www.leef-
gemeenschapzilt.nl/
blog/inmemoriam-elsdendulk.



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 al-
tijd welkom op IBAN NL81 INGB 000 
7577463 t.n.v. Stichting Zilt te Go-
rinchem. We staan als ANBI gere-
gistreerd, dus uw gift is aftrekbaar 
van de belasting.

U kunt zich via onze website ook 
aanmelden als donateur.
Makkelijker kan niet! Kijk op www.
leefgemeenschapzilt.nl.
We zijn dankbaar voor alle steun die 
we krijgen en daar willen we u vanaf deze 
plaats hartelijk voor bedanken.

Dank- en
gebedspunten

• Dank met ons mee voor al 
het nieuwe en frisse in Zilt. 
Dank ook voor hoe voorspoe-
dig het allemaal verlopen is.

• Dank dat onze tijdelijke be-
woners weer onder ons dak 
wonen. Draag een ieder van 
hen aan God op. 

• We zijn dankbaar voor trou-
we vrijwilligers die ons ook 
de afgelopen periode hebben 
bijgestaan. 

• Bidt voor het vaste team. De 
verbouwing heeft de nodige 
energie gekost. Bidt voor 
kracht voor de laatste lood-
jes (onder andere de finan-
ciële afwikkeling). Bidt ook 
dat de zomertijd een tijd zal 
zijn van nieuwe krachten en 
inspiratie opdoen. 

• Met een aantal oud tijdelijke 
bewoners hebben we nog re-
gelmatig contact. Wilt u hen 
ook in uw gebed gedenken?

Zegenbede

Heer, 
ga met ons mee 
als we werken 

of rusten, 
lachen 

of huilen. 
En wees onze Gids. 

In gemeenschap 
met de Heilige Geest. 

Amen.

leefgemeenschap

LEEFGEMEENSCHAP

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

waar gastvrijheid vanuit het ge-
loof in Jezus Christus centraal 
staat.
Bewoners proberen in het le-
ven 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 Bij-

belgedeelte in Mattheüs 5. Daar 
noemt Jezus zijn discipelen het 

‘zout der aarde’.


