
LEEFGEMEENSCHAP

In 2019 is het 20 jaar geleden dat leefgemeenschap Zilt werkelijkheid werd en 
de eerste gasten kwamen meewonen. Dit heuglijke feit willen we graag met 
onze achterban en andere geïnteresseerden vieren op zaterdag 15 juni 2019. 
Om 13.30 uur is er een viering waarin we God willen danken en eren. Aanslui-
tend is een ieder van harte welkom in Zilt voor een hapje, drankje en ontmoe-
ting.  Daarnaast zijn er activiteiten voor jong en oud!
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Viering
Hoe laat? 13.30 uur
Waar? Immanuëlkerk
Grote Haarsekade 58
4205 VK Gorinchem

Hapje, drankje & ontmoeting
Hoe laat? 14.30 - 17.00 uur
Waar? ZILT
Sint Hubertuslaan 25
4205 ZA Gorinchem

P.S. In het kader van 20 jaar Zilt zullen we op de jubileumdag officieel onze mini-bieb in gebruik nemen. 
Deze komt bij de voordeur van Zilt buiten te hangen. Daar waar veel mensen Zilt binnen komen en 
uitgaan komt een plek om je boeken te lenen, te geven, te ruilen of te lezen. Er komen namelijk veel 
verschillende mensen in en langs Zilt, onder andere uit de buurt, meewoners, bezoek, Vrienden op de 
fiets, oud-bewoners, bezoekers van de Open Maatlijd, klussers. U komt wellicht ook langs op onze jubile-
umdag. Om de bieb te openen willen we u vragen mee te doen. Neem allemaal een mooi boek mee, dat 
u graag met anderen wilt delen. We zullen de mini-bieb vullen met deze boeken en hiermee de bieb in 
gebruik nemen.

1998 Zilt krijgt 

een pand.! We hebben 

geklust en geklu
st en 

geklust.

1999 Zilt wordt 

bewoond.: eerste zon
dag met 

alle  kernbewoners in het 

nieuwe pand.

Bekijk Zilt in de fototijdlijn

in deze nieuwsbrief >>>

Hartelijk welkom namens Andrew, Arsen, Carien, Carolien, Chris, Davita, Eden. 
Emily, Gerda, Hanneke, Iris, Jannie, Joanne, Jozua, Lucas, Luuk, Marilyn, Merit, 
Pedro, Rianne, Stephanie, Timo en Twan.



Pioniers en nieuweling in gesprek
Zilt staat, al 20 jaar. Op die 20 jaar ervaring kunnen we voort-
bouwen. Hoe is de start van Zilt voor de pioniers geweest? Hoe 
kwamen ze op het idee? Hoe kijken ze nu terug? Ik spreek als 
nieuwkomer, met pioniers Johan en Petra van de Minkelis. Ze 
hebben 9,5 jaar in Zilt gewoond en wonen inmiddels 11 jaar in 
Arkel.

door Pedro Peene

Petra en Johan vertellen: ”Toen we voor de Zilt-tijd in Gorinchem-Oost woonden, 
zeiden we al: Is dit het nu? We zagen mensen die vastliepen en die soms ver weg 
in het land werden opgevangen als ze het moeilijk hadden. Er was niet echt iets in 
de omgeving van Gorinchem. Ook groeide langzaam maar zeker het verlangen om 
samen met andere mensen in een grotere setting ons leven te delen.

We hadden van tevoren helemaal niet zo scherp wat we wilden. Samen met andere 
mensen dachten we na over: wat kunnen we betekenen voor anderen? Een van de 
ideeën was bijvoorbeeld een soort pioniersplek starten in Nederland. We waren, het 
zal ergens in 1994 of 1995 geweest zijn, met een vriend aan het nadenken wat we 
konden doen toen Ankie den Toom langskwam (oud-kernbewoonster, vrouw van 
Bertus). Ze ‘betrapte’ ons terwijl we met papier aan de keukentafel aan het schrijven 
waren. Ze zei: “jullie zijn iets belangrijks aan het doen. Voor de draad ermee!” En 
toen we erover vertelden, zeiden Ankie en Bertus al snel: “Wij doen mee!”

We wisten: Om iets te betekenen voor anderen moeten we ruimte hebben en moe-
ten we dat samen met anderen inhoud geven. Sommige mensen kunnen eindeloos 
praten, anderen eindeloos luisteren, anderen eindeloos klussen. Zo vullen we elkaar 
aan. Er zijn veel mensen geweest die Zilt hebben gesteund in de afgelopen jaren. 
Bij de start bijvoorbeeld financieel, soms een ondernemer die materiaal schonk 
of korting gaf, en ook hulp door vrijwilligers. En al 20 jaar lang zijn er in de regio 
diaconieën die Zilt steunen. Wij vinden dit een wonder, echt iets om dankbaar voor 
te zijn.

Als we terugkijken zijn er veel herinneringen. Mede-bewoners die veel voor ons 
hebben betekend en voor wie wij veel hebben kunnen betekenen. Het bijzondere 
zit in het gewone, in de hele normale dingen van alledag. Er waren ook bijzondere 
momenten, zoals geboortes en sterfgevallen. Zo maakten we alle facetten van het 
leven mee. Moeilijke momenten zijn er ook geweest, er moest in het begin veel werk 
verzet worden en we moesten het wiel uitvinden. 
Waar we erg enthousiast over zijn, is het idee dat er al zoveel mensen in Zilt hebben 
gewoond. Zilt heeft zo’n 100 mensen een stap verder geholpen. Die passen amper in 
2 bussen. Zilt is echt een begrip geworden en dat is echt iets om blij over te zijn!”

Zilt in cijfers:

In personen:
8 volwassen pioniers 

51 Kernbewoners (23 vol-
wassenen en 28 kinderen)

24 bestuursleden

129 meewoners

10 baby’s geboren 

120 aanlopers, omwonenden 
en bezoekers van de open-
maaltijd- en koffiemomenten

Eten & 
drinken:
20 kerstdiners

4160 maaltijden

87600 potten thee

116800 kopjes koffie

633 appeltaarten gebakken

Zon- en 
feestdagen:
940 weekopeningen

16 dopen en belijdenissen

80 adventskaarsen aange-
stoken

450 verjaardagen gevierd

600 sinterklaasgedichten 
voorgelezen



Twintig redenen tot dankbaarheid!
Als we terugblikken op de afgelopen 20 jaar dan zijn we zó 
dankbaar dat de Heere God ons heeft geholpen! Zonder Hem 
was Zilt er niet geweest en had Zilt niet kunnen voortbestaan 
tot nu toe. We zijn dankbaar voor:

1 Voor Gods Woord dat onze 
leidraad is, voor Zijn liefde en 
trouw, voor de leiding van Zijn 
Geest die we met regelmaat op-
merken. Hij is onze Schuilplaats 
en Hij bemoedigt ons.

2 Voor meewoners. We zijn nooit 
zonder mensen geweest die hier 
een plekje vonden. Ieder van hen 
kwam ons iets eigens van zichzelf 
brengen en daar genieten we van!

3 Voor steeds weer nieuwe kernbe-
woners. Bij iedere vacature waren 
er weer nieuwe mensen die een 
roeping ervaarden om hier te 
komen wonen en werken

4 Voor de tuin: het lijkt wel of hij 
elk jaar mooier wordt. (Alleen die 
grote boom die zoveel schaduw 
geeft, had niet verder hoeven 
groeien).

5 Voor het vuur in de kachel (‘s 
winters binnen, ‘s zomers bui-
ten): wat een gezelligheid!

6 Voor kinderstemmetjes in huis en 
in de gang: een voorrecht om hen 
op te zien groeien.

7 Voor de kinderen die opgroeiden 
in de kernbewonersgezinnen tot 
jongvolwassenen. Die nu zelf uit-
vliegen en hun eigen bestemming 
vinden, terwijl hun onderlinge 
vriendschap is gebleven.

8 Voor oud-bewoners die de weg 
naar Zilt nog weten te vinden. 
Wat een mooie en bemoedigende 
verhalen brengen ze mee.

9 Voor bestuur dat integer en zorg-
vuldig bestuurt en daarmee Zilt 
helpt voortbestaan.

10 Voor vrijwilligers jong en oud: 
koken, vriendenbrief opmaken, 
schoonmaken, heggen knippen 
en noem maar op.

11 Voor harmonie en plezier in 
het samenleven (ja, heus, er is 
natuurlijk wel eens wat, maar het 
positieve overheerst ècht)

12 Voor buren die lekker kunnen 
koken en bakken en daar royaal 
van uitdelen (weegschaal onont-
beerlijk)

13 Voor de trampoline. Het was een 
cadeau voor het tienjarig jubi-
leum en inmiddels is er on-tel-
ba-re keren op gesprongen.

14 Voor de twee nabijwoner-gezin-
nen en nog een aantal anderen 
uit de buurt, die ons door dik en 
door dun steunen

15 Voor elk jaar weer genoeg geld 
om te doen wat we zo graag wil-
len doen op dit bijzondere plekje

16 Voor de verbouwingen van de af-
gelopen twintig jaar, die het pand 
steeds iets geschikter en iets 
mooier hebben gemaakt voor de 
gastopvang. En vooral voor onze 
pioniers, die met zoveel inspan-
ning en hulp van anderen gestart 
zijn met bouwen en verbouwen!

17 Voor de lofzang elke zondag-
avond: samen Gods Naam aan-
roepen in gebed en in ons zingen

18 Voor Saakje (en eerder Mieke) die 
ons vanuit hun maatschappelijk 
werk-expertise steeds waar nodig 
adviseren

19 Voor kerken die voor ons bidden 
en collecteren

20 Voor de lach en de traan, het lief 
en het leed, voor het goede en 
het moeilijke, voor het 
SAMEN.

Zilt, daar zit
muziek in

helpt u mee dit zo te hou-
den?

Al 20 jaar wordt er wekelijks in Zilt 
gezongen. Elke zondagavond is er 
een weekopening waarbij we samen 
komen om gezamenlijk de week te 
starten. Dit doen we door samen te 
zingen, te bidden en om de beurt 
deelt iemand iets vanuit de Bijbel 
of zijn/haar geloof. Verder is het zo 
dat er door de gastopvang regelma-
tig mensen komen, maar ook weer 
vertrekken. We markeren het vertrek 
altijd met een afscheid, waarbij we 
de vertrekkende mensen ook een 
zegen toezingen. 
De piano, die in onze centrale woon-
kamer staat vervult een belangrijke 
rol. De huidige gedoneerde piano is 
echter aan het eind van haar leven. 

We willen graag een nieuwe piano 
aanschaffen, zodat we de komende 
20 jaar in ieder geval weer voor-
uit kunnen. Helpt u mee? Een gift 
hiervoor wordt op prijs gesteld. Dit 
kan overgemaakt worden, ook kunt 
u, als u dat wilt, op de open dag een 
bijdrage in de daarvoor bestemde 
box deponeren. Alvast bedankt!

1999  
Het begin van Zilt. 

Eerste groepsfoto.

door Gerda van Schothorst



“ZILT moet gewoon een goede buur blijven”
Charlotte Scholtens is sinds enkele jaren betrokken bij ZILT. Ze vervult in het bestuur de rol 
van voorzitter. “Ik ben dankbaar dat er mensen zijn die het op kunnen brengen hun huis open 
te zetten. Ik zie Zilt als een door God gegeven plek om op adem te komen, en dat al twintig jaar 
lang.” Met Charlotte gaan we in gesprek over het waarom van Zilt en de veranderingen door de 
jaren heen.

“Zilt is en blijft onverminderd belangrijk, omdat de nood 
gebleven is. Mensen die bij Zilt aankloppen staan op een 
moment in hun leven waarop het niet goed loopt. Nood blijft 
bestaan tot Jezus terugkomt. De nood voor tijdelijke huisves-
ting blijft en Zilt biedt die opvang. Het blijft belangrijk dat 
particulieren en kerken Zilt blijven ondersteunen. Die steun is 
blijvend nodig.”

Wat is er veranderd in de achterliggende jaren?
“Je ziet dat er een andere doelgroep ontstaat. De psychische 
component in de hulpvraag wordt zwaarder. Ik denk dat als je 
aan de starters van twintig jaar geleden vraagt welke proble-
matiek er toen was, je een ander antwoord krijgt dan van de 
nieuwe kernbewoners.”

Wat is Zilt dan wel?
“Zilt biedt gastopvang voor mensen die tijdelijke opvang 
nodig hebben. Mensen die te maken krijgen met de pech van 
het leven, bijvoorbeeld een time-out nodig hebben omdat een 
huwelijk niet lekker loopt. Er zijn genoeg situaties te beden-
ken waarin mensen een tijdelijk onderdak nodig hebben. 
Hier hoeft niet altijd een psychische reden aan ten grondslag 
liggen. Zilt wil een goede buur zijn voor tijdelijke nood, een 
mens die voor je klaar staat.”

Waar komt de verschuiving in hulpvragen vandaan?
“De tendens in de maatschappij is anders aan het worden. Ook 
weten de sociale teams Zilt beter te vinden en verwijzen mak-
kelijker door. Zij hebben een andere relatie en doelgroep dan 
de kerk en diaconie die eerder veel doorverwezen.”

Hoe gaat Zilt met de verandering om?
“We zoeken naar de invulling voor het beleid van Zilt voor de 
komende vijf jaar. We moeten nadenken over wat we kunnen. 
Kunnen en mogen de kernbewoners gewoon een goede buur 
blijven, zonder therapeutische gaven in te hoeven zetten? 
Als bestuur zien we die nood. Het bestuur wil samen met de 
kernbewoners hierover nadenken. Natuurlijk moet je antwoor-
den zoeken voor de nood van nu. Maar kijk naar wat je kan en 
wat je doel is. Ik pleit er voor tijdelijke opvang te blijven geven 
en bij het oorspronkelijke plan te blijven. Het is niet aan Zilt 
om wachtlijsten op te lossen van de psychische zorg. Er zijn 
genoeg mensen die in hun nood een plek binnen Zilt kunnen 
gebruiken.”

Waar houdt het bestuur zich de komende tijd mee be-
zig?
“Ik wil nadenken over de kerntaken en de kracht van Zilt. 
In Zilt wonen ook kinderen en pubers die een veilig thuis 
moeten hebben. In hoeverre kun je dat bieden als je zwaardere 
problematiek in huis haalt? Dan is het in Zilt niet alleen maar 
meeleven, maar dan kan de boel onder druk komen te staan.

De kernbewoners hebben van nature een dienstbare inborst. 
Als bestuur moeten we ze hiervoor waarschuwen. We willen 
hen niet overbelasten. Ze zijn heel erg doe-het-zelf. Ze nemen 
al snel te veel hooi op hun vork. Ik denk dat je door dicht bij 
je bestaansrecht te blijven, de dingen doet die je echt wilt. Ac-
tiviteiten die ook belangrijk zijn, maar minder bij Zilt passen, 
kun je dan delegeren. 

Het bestuur is er voor de ondersteuning van de kernbewo-
ners. We houden ons nadrukkelijk bezig met de huisvesting, 
financiën en de faciliteiten. We willen dienstbaar zijn aan de 
missie en visie van Zilt en kernbewoners ontzorgen en met 
hen meedenken. De vrijwilligers en Saakje als adviseur, wil ik 
hierbij niet vergeten. Ook zij dragen Zilt”.

Het bestuur zoekt een nieuw bestuurslid met als taakvlak com-
municatie en PR. We zoeken nadrukkelijk verbinding met de PKN. 
Als u meelevend lid bent van de PKN en ideeën hebt over hoe we 
de PKN-gemeenten uit de regio blijvend kunnen betrekken bij het 
werk van Zilt, dan horen we graag van u.

door Amanda Herrera de Gier



Zilt als inspiratie voor nieuwe groepen
Zilt krijgt ieder jaar meerdere malen bezoek van mensen die zelf een leefgemeenschap wil-
len starten. Omdat Zilt al langer bestaat, kan het voor startende groepen waardevol zijn 
om eens bij ons te komen kijken en ervaringen uit te wisselen. We interviewen Anthonie (29) en 
Elza (30) Hogendoorn, die willen starten in dordrecht.

Anthonie en Elza, hoe kwam het dat jullie na gingen 
denken over een leefgemeenschap?
Rijk en gezegend als we waren, dachten we er al langere tijd 
over hoe we ons leven konden delen met andere mensen. We 
zagen om ons heen en in ons werk hoeveel mensen gehol-
pen konden zijn met tijdelijke opvang. Maar ons kleine huis 
gaf daar weinig mogelijkheden voor, 24-uurs verantwoorde-
lijkheid is veel in een jong gezin en privacy vonden we ook 
belangrijk. Wat dan? 

Hoe lang is het ook al weer geleden dat jullie koffie 
kwamen drinken in Zilt? Wat inspireerde jullie?
Najaar 2017 bezochten we Zilt om eens te zien op welke 
manier zij vorm gaven aan gastvrijheid. Via het werk van Elza 
in het sociaal team hadden we gehoord van deze leefgemeen-
schap. Zeker Anthonie kwam wat sceptisch binnen, maar tot 
ons beider verrassing beantwoordde het bezoek veel vragen 
en haalde het twijfels weg. In Zilt hebben kerngezinnen hun 

eigen huis met eigen voordeur, die de mogelijkheid heeft om 
open te staan of dicht te zitten. Privacy en openheid dus. Zilt 
is daarnaast een gemeenschap van gewone mensen met banen 
en (jonge) gezinnen; dat bleek te combineren met gastopvang. 
Samen sta je sterk. Niet elke avond hoeft er met de hele ge-
meenschap gegeten te worden. In Zilt zagen we een gezonde 
balans tussen afstand en nabijheid. 

Waar dromen jullie van en hoe staat het er nu voor met 
jullie eigen plannen?
Na deze ontmoeting zijn we zelf ook begonnen met het be-
schrijven van onze droom: bij elkaar wonen (in een pand of 
een rijtje verbonden huizen) om kwetsbare mensen tijdelijke 
opvang te bieden. Samen delen, vieren, geloven en groeien. 
Samen ook positief aanwezig zijn in de wijk, in Dordrecht. We 
deelden de droom via de kerkelijke gemeenten en de face-
book-pagina ‘christelijke leefgemeenschappen’. Van najaar 
2017 tot nu is de groep langzaam gegroeid. Op dit moment 
werken we maandelijks aan het zo concreet mogelijk uitwer-
ken van visie, doel en structuren. 

De zoektocht naar een plek om gezamenlijk te wonen is op 
dit moment wat gestagneerd. De huizenprijzen zijn hoog, 
niet alle kerneenheden kunnen de huidige prijzen aan, juist 
omdat er ook ruimte over moet blijven om niet te werken en 
aanwezig te zijn. Ideeën, tips of meedenkers hierin zijn altijd 
welkom!

We wensen jullie veel zegen op jullie zoektocht en we hopen dat 
er een geschikt pand in Dordrecht voor jullie komt! Eventuele tips 
zijn welkom op info@leefgemeenschapzilt.nl, dan sturen wij ze 
door.

2003 
Jaarlijks 

weerkerende 
klus - Het ver-
sieren van de 
kerstboom 2004 Koffie en thee 

drinken is onze core busi-
ness

2003 
Zilt met een 
kraam op de 
Fokveedag te 
Hoornaar

door Gerda van Schothorst



Nee zeggen tegen wil en dank
Daar gaat de Zilt-telefoon weer. Drie tonen, twee keer herhaald, schallen door het gebouw. Ik 
loop naar de telefoon. Wat zou het deze keer zijn? Iemand die mee wil eten op donderdag, een 
vraag om informatie of weer een aanvraag? 

Als iemand er over denkt om in Zilt te komen wonen, noemen 
we dat een aanvraag. Soms belt zo iemand zelf, soms doet ie-
mand anders dat voor hen. Het sociaal team van een gemeen-
te, een welzijnsorganisatie zoals de Hoop, of gewoon iemand 
die een vriend of familielid heeft dat in nood is. 

Meestal vragen we dan even door. Waarom wil deze persoon in 
Zilt wonen? Is hij of zij alleen of zijn er bijvoorbeeld kinderen 
in het spel? Bij het antwoord op deze vragen moet je je vaak 
even schrap zetten. Een jongen is door zijn ouder of ouders 
op straat gezet. Een vrouw is op straat gezet door haar vriend, 
met twee kinderen. Iemand woont in een onhoudbare, schrij-
nende situatie, bijvoorbeeld in een caravan, en de winter komt 
er aan. Of iemand is afgekickt van wat dan ook, en wil heel 
graag een nieuwe start gaan maken. 

Soms word je er boos van. Wie zet bijvoorbeeld een ander 
mens bij het vuil, aan de straat? Aan de andere kant: wij zijn 
er niet om te oordelen. Wie weet wat er vooraf gegaan is aan 
zo’n dramatische beslissing. Soms word je er verdrietig van. 
Wat kunnen mensen soms tobben, wat kan er een moeite zijn 
in iemands leven. 

Vaak is er geen plek in Zilt. Meewoners wonen soms best lang 
in Zilt vanwege de problematiek die opgelost moet worden. En 

dan is onze eerste loyaliteit naar de huidige meewoners. Die 
moeten tijd en ruimte krijgen om te werken aan hun leven. 
Daar past niet bij dat we iedereen als meewoner aannemen, 
of het huis overvol laten zijn, of allerlei drukke activiteiten te 
plannen. 
Ook past het soms niet bij de gezinnen die hier wonen. Som-
mige problemen kunnen we gewoon niet oplossen hier in 
Zilt. Psychiatrische problemen, mensen met een historie van 
geweld of mensen met een actieve verslaving kunnen we hier 
niet huisvesten, ook al zijn ze in nood. 

Soms kan je je dus behoorlijk machteloos voelen. In een paar 
zinnen legt iemand zijn of haar probleem voor je neer. Je voelt 
mee, je denkt mee, maar je kunt soms echt niets doen. Want er 
is geen plek, of het past hier niet. Dat machteloze mogen we 
neerleggen bij onze God. Onze mogelijkheden zijn beperkt, de 
zijne niet.

Weetje: per jaar krijgen we rond de 60 aanvragen. Niet alle 
aanvragen zijn geschikt om in Zilt te komen wonen, maar van 
de passende aanvragen kunnen we er maar ongeveer 4-7 per 
jaar honoreren... Meer ruimte hebben we niet. Nee zeggen 
tegen wil en dank dus...

door Luuk van Schothorst

2006 
Iedere nieuwe kernbe-

woner heeft zijn eigen 

manier om te laten 

weten dat ze naar Zilt 

willen komen. Hendrik 

& Gerda deden het op 

deze manier.

2006 
Toewijding aan 

Zilt 

2006 Mooie contacten tussen 
kinderen en bewoners.



Zilt maakte voor mij het verschil...
In twintig jaar tijd hebben 129 mensen een korte of langere 
tijd in Zilt meegewoond. 129 gezichten, 129 levensverhalen, 129 
keer mochten we met iemand oplopen en soms echt een verschil 
maken. Uit die 129 pikken we twee dames uit voor een kort in-
terview. Beiden zien we nog zeer regelmatig in Zilt en beiden zijn 
bewust in de buurt van Zilt gaan wonen om zo nog op de leefge-
meenschap te kunnen terugvallen. Beiden hebben langere tijd in 
Zilt gewoond en allebei zijn ze, na een korte tussenstap elders, 
weer terug gekomen in Zilt. Margreet woonde in totaal ruim 
drie jaar in Zilt (in de periode 2013-2017) en Loïs ruim twee jaar 
(2013-2015).

Margreet, hoe kwam je in Zilt terecht? 
Jullie bekendheid is daarbij belangrijk geweest. Ik werd door 
een andere organisatie naar jullie doorverwezen. Daarnaast 
woonde een goede vriendin van mij in Zilt en zij opperde dat 
het voor mij wellicht ook een goede plek was. Uiteindelijk was 
zij vrij snel weer vertrokken en ben ik gebleven. Die mond-
tot-mond reclame was dus in mijn geval erg belangrijk. Het 
was voor mij een gigantische stap. Ik kende destijds maar één 
iemand in Gorinchem. Het was echt een sprong in het diepe. 
Gelukkig verliep de eerste kennismaking soepel.

De lengte van je verblijf komt volgens mij in aanmer-
king voor een record.
Tja, Zilt is gewoon een mooie plek en het paste goed bij mij. Ik 
heb daarna erg moeten wennen aan het alleen wonen. Ik heb 
in Zilt veel mooie, warme herinneringen opgedaan die ik nog 
steeds koester.

Wat heeft je tijd in Zilt je gebracht?
Allereerst heb ik in Zilt Jezus leren kennen en ben ik tot 
geloof gekomen.  Een aantal factoren heeft daar denk ik aan 
bijgedragen. Ik ben door verschillende mensen meegenomen 
naar verschillende kerken, waardoor ik na verloop van tijd 
zelf kon kiezen. Daarnaast waren er in Zilt altijd mensen met 
wie ik in gesprek kon gaan over het geloof. Zowel theoretisch, 
over vragen die ik had,  als ook de ervaringskant; ik mocht 
het Vaderhart van God leren kennen. En in het geheel van het 
leven in Zilt heeft het geloof een plek, niet te zwaar maar juist 
aansprekend en bij tijden ook luchtig. Zo vielen voor mij de 
puzzelstukjes in elkaar. Uiteindelijk is het natuurlijk het werk 
van de Geest die in mij werkte en waarvoor ik heel dankbaar 
ben. 
Naast Zilt heb ik ook veel gehad aan de bijbelstudiekring. Ik 
heb zo in Gorinchem ook andere mensen leren kennen 
met wie ik nog steeds goed contact heb. En in de kerk 
(PKN) voel ik me thuis en gewaardeerd.

2008 Anna Diecke 

en Emily

2008 
Onvolprezen bord in de 

hal: nog vóór het bestaan 
van WhatsApp

2008 
Zilt-gebouw in de 

ochtendrijp
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Zilt staat voor mij ook voor gezelligheid. Daar heb ik erg van 
genoten. Van de kinderen, van het samen eten en van het 
spelletjes doen. 

Wat was je favoriete plekje in Zilt?
Mijn kamer was wel echt mijn eigen plek. Maar ook in de 
keuken en op het terras was ik graag. Dat zijn plekken waar 
je makkelijk mensen ontmoet en praatjes kunt maken. Je legt 
daar makkelijk contact.

Deel eens een mooie herinnering met ons.
Lekker eten is belangrijk in Zilt en ik vond het leuk om daar 
iets aan bij te dragen. Ik heb weleens een boterkoek gemaakt 
met rozemarijn, hazelnoten en abrikoos. Om half negen zat 
iedereen klaar, smachtend naar het lekkers. Ik had echter 
niet nagedacht dat boterkoek ook nog moet afkoelen. Dus 
men kreeg een groot, machtig stuk van een zachte en warme 
boterkoek. Iedereen wilde proeven, het was gewoon leuk. Ook 
nu stuur ik nog weleens een appje naar één van de kernbewo-
ners: ‘Ik heb dit en dat in huis, wat kan ik erbij doen zodat het 
bijvoorbeeld een lekkere ovenschotel wordt?’

Ook in Zilt is het niet altijd rozengeur en maneschijn. 
Waren er ook zaken waar je van baalde?
Als het met één van de andere meewoners niet lekker liep 
of als je (over)last van elkaar had maar er niet goed over te 
praten viel. Ook aan tafel liep het weleens niet lekker omdat 
iemand “minder goed” in zijn vel zat. Niet iedereen kan daar 
even goed rekening mee houden. Kinderen zijn dan fijne blik-
semafleiders. Dat soort zaken kost dan wel energie. Maar goed, 
ook dan lag de verantwoordelijkheid bij de kernbewoners en in 
hen had ik vertrouwen.
Ik vond het trouwens heel leuk om nieuwe meewoners in Zilt 
wegwijs te maken, zich op hun gemak te laten voelen en hen 
te betrekken bij het Zilt-leven. 

En daar ben je ook heel goed in!
Petje af trouwens voor de kernbewoners. Ze hadden en hebben 
voor mij een voorbeeldfunctie van hoe je het leven ook kunt 
leven. Ik kom nog steeds graag in Zilt. 

Dank je. Heb je naast deze top ook nog een tip?
Het is belangrijk om dicht bij Jezus te blijven leven om van-
daaruit de energie te halen voor het leven in Zilt. 
O ja, ook nog een heel praktische: misschien kunnen jullie 
activiteiten langer van te voren communiceren zodat ik daar 
rekening mee kan houden in mijn planning. En…. een beetje 
flauw…. ik zou het heel fijn vinden als er een handige klusjes-
man in Zilt of in het netwerk van Zilt zou zijn die ook af en 
toe een klusje voor mij kan doen. 

>>> Loïs, jij was nog maar net 18 toen je in Zilt kwam 
wonen. Waarom koos je voor Zilt?
Ik denk dat dat door mijn vader kwam. Wij leerden Zilt kennen 
doordat mijn vader daar een poos gewoond had en we er in 
die tijd regelmatig waren. Inmiddels had ik zelf geen contact 
meer. Mijn vader vond het wel een goed idee als ik op mezelf 
ging wonen en opperde Zilt. Zelf vond ik het uiteindelijk ook 
een goed idee. Na het eerste gesprek dacht ik: “Dit zie ik wel 
zitten”.

Kun je deze zin eens aanvullen: Zilt maakte voor mij 
het verschil……
Zilt gaf me de stabiliteit die ik nodig had, terwijl ik dacht dat 
ik klaar was om de wijde wereld in te gaan. Ik heb dat trou-
wens ook tussendoor gedaan, maar dat was niet goed voor mij. 
Achteraf kan ik zien dat ik wel wist te overleven, maar echt 
zorgen voor mezelf kon ik niet. Het goede in Zilt zit hem wat 
mij betreft  in het ritme en de combinatie tussen verbinding 
met anderen en de vrijheid en ruimte om je eigen ding te 
doen. Deze mix van Zilt werkte goed voor mij: een eigen plek 
en toch verbonden met anderen; ik stond niet alleen.

Stabiliteit is voor jou belangrijk geweest, weten waar je 
aan toe bent.
Ja, ik kwam uit een roerige periode. Basale structuren en dui-
delijkheid met daarbij vrijheid deden mij goed. Over de jaren 
heen heeft de betrokkenheid van en voor Zilt me veel steun en 
hulp geboden. 

2009 Afscheidsfeestje 

Van de Minkelissen

2009 Er valt voor 
iedereen wel wat te kiezen 

bij de jaarlijkse kerstdiners

2011 Twee 
geliefde oud-bewoners

>>>



Hoe is je weg na Zilt gegaan?
In 2015 ben ik op mezelf gegaan en in 2017 ben ik getrouwd. 

Waren de twee jaar dat je bij ons woonde genoeg?
Ja. Nu scheelt het dat we in de buurt van Zilt zijn blijven 
wonen. Dit maakte dat ik de stabiliteit van Zilt nog steeds 
ervaarde. En zelfs nu nog past Zilt goed in ons leven en zijn 
we eigenlijk voor een deel nog wel afhankelijk van de sociale 
steun van Zilt, al ga ik langzamerhand ook buiten Zilt contac-
ten leggen en uitbouwen. Het proces loopt eigenlijk dus nog 
steeds door. 

Het klinkt alsof Zilt een soort verlengde van thuis is 
geweest…..
Jazeker. Zilt is voor mij een soort familie waar je op terug 
kunt vallen en waar je een voorbeeld aan kunt nemen. Ik kijk 
naar de gezinnen in Zilt en denk dan: “Zo kan het ook”. Ik 
probeer datgene wat me aanspreekt te kopiëren.  Zilt is een 
mix van verschillende mensen en gezinnen die daar in harmo-
nie samen wonen. Je kunt er wat mee, maar het hoeft niet. Die 
vrijheid maakt het prettig.

Welke herinnering koester je?
Dat is wel een unieke: uiteindelijk ben ik vanuit Zilt getrouwd. 
Een week voor de bruiloft kon ik in Zilt logeren. Ik had alles 
goed geregeld en gepland, maar dat ontbijtje dat ik ’s morgens 
vroeg kreeg... Dat stukje zorg: zo leuk, zo waardevol!

Waar baal(de) je van?
Het is voor mij jammer dat Zilt verandert. Met mijn vertrek 
kwamen er ook weer nieuwe mensen wonen met wie je niet 
meer hebt gewoond; het vertrouwde verandert. Maar goed, ik 
had inmiddels ook een eigen leven.

Tenslotte, heb je nog een tip?
Ik zou zeggen dat jullie vooral zo moeten doorgaan. Het con-
cept zit goed in elkaar. De manier van omgaan met elkaar, de 
betrokkenheid, maar ook de ruimte en de vrijheid die je elkaar 
geeft om jezelf te ontwikkelen, je eigen weg te zoeken en je-
zelf te zijn. Ik leer er ook niet bang te zijn voor veranderingen. 

Leuk dat je dit laatste zegt. Laatst was ik op een avond 
waar Rowan Williams sprak. Die benadrukte dat voor 
een (kerk) gemeenschap twee dingen belangrijk zijn: 
verbinding en bevrijding.  Die twee dingen, betrokken-
heid en ruimte, daar gaat het om!
En dat heeft Zilt zeker!

door Carien Eijgenraam

2012 Samen pannenkoeken bakken

2015 Er worden mooie surprises 

gemaakt met Sinterklaas

2015 
Kerstdiner 2016 De trampoline wordt voor 

verschillende doeleinden gebruikt



Favoriet Zilt-recept
Binnen Zilt vinden we het belangrijk om hoogtepunten met elkaar te vieren. Een verjaardag, 
jubileum, nieuwe baan, een overgang, slagen voor je middelbare school: allemaal redenen voor 
een feestje. Een maaltijd met een lekker toetje hoort daar helemaal bij. Favoriet zijn apple-
crumble met ijs en slagroom en dit simpele maar overheerlijke recept voor frambozen-trifle.

door Carien Eijgenraam

Ingrediënten (voor vier personen maar ook eindeloos te vermenigvuldigen):
4 eierkoeken
50 ml frambozen limonadesiroop
125 g slagroom
450 gr vanillekwark
250 gr frambozen
Wat blaadjes munt

Bereidingswijze:
1.Snijd de eierkoeken in kleine stukjes. Schenk de siroop over de stukjes eierkoek. Klop slagroom stijf met een garde of een 
mixer. Bedek de bodem van de schaal met de helft van de eierkoek.
2.Schep de vanillekwark, 1/4 van de frambozen en de helft van de slagroom erop. Schep opnieuw 1/4 frambozen, de rest van de 
eierkoek en kwark erover. Dit afdekken met een laag van 1/4 van de frambozen en slagroom.
3.Eindig ten slotte met de rest van de frambozen. Zet de trifle minstens 1 uur in de koelkast, zodat de smaken goed kunnen 
mengen. Garneer vlak voor serveren met de blaadjes munt.

Bereidingstip:
U kunt de trifle ‘s ochtends al bereiden. Bewaar afgedekt met vershoudfolie in de koelkast en garneer vlak voor serveren met 
munt.

2016  
Kerstdiner

2016 Zilt-uitje

2017 Afscheid van 
Ariel. De kinderen hebben 
iets voor hem gemaakt.2017 

Kerstdiner



Zilt van toen tot nu
Is Zilt in de afgelopen 20 jaar veranderd? Dit is een lastige vraag om te beantwoorden, dus ben 
ik maar even een paar oude vriendenbrieven ingedoken. 

In 2003 bouwden de Zilt-kinderen een hut in de tuin. In 2013 
ook. Meewoners kwamen en gingen. In 2001 en ergens de 
afgelopen jaren werd er gekampeerd in de tuin. De vraag om 
open haardhout en banken voor de woonkamer komt bescha-
mend vaak terug. Kernbewoners komen en gaan. Regelma-
tig doen we verslag van een voor veel mensen doodgewoon 
bezoekje aan het strand of een ander uitje. We zijn maar saai, 
toch? 

Zijn er eigenlijk dingen veranderd in de afgelopen 20 jaar? O 
kijk, het is nu op donderdag open maaltijd in plaats van op 
dinsdag; we drinken nog meer koffie, want ook ’s morgens 
wordt er een pot gezet. Op kluszaterdag klussen we alleen nog 
maar in de ochtend in plaats van heel de dag. En de gastenka-
mers zijn natuurlijk flink opgeknapt. 

Zouden de oorspronkelijke pioniers Zilt nog herkennen? Ja 
hoor, puntje bij paaltje is Zilt gewoon Zilt gebleven. Een plek 
waar we met vallen en opstaan het gewone leven vorm probe-
ren te geven. 

De eerste meewoner kwam in september 1999. Ze typeerde 
Zilt indertijd in een vriendenbrief met de woorden: Gezellig-
heid en Huiselijkheid. Twee woorden die voor veel mensen het 
gewone leven aanduiden, maar in de loop van 20 jaar hebben 
we heel wat mensen leren kennen voor wie dit gewone juist 
heel bijzonder is. Ook voor ons kan het gewone ineens bijzon-

der zijn. Stel, je bent in de bloei van je leven, hebt een goede 
baan, fijne vrienden, lieve familie en ineens: Bedrijf failliet, 
baan kwijt, ziekte of overlijden in de familie…. Je vrienden 
nemen afstand, want zo gezellig ben je niet meer. Je laat de 
boel de boel, want waarom zou je, dus de huiselijkheid is ook 
ver te zoeken. Op eigen kracht opkrabbelen uit dit dal is pittig, 
en dan kan Zilt een plaats zijn waar het “saaie” gewone leven 
terug gevonden kan worden. 

Als je als jong volwassene uit een gezin komt met veel ruzie, 
of een zieke ouder… Als je je als 50-jarige ineens gecon-
fronteerd ziet met een overspelige echtgenoot… Als je een 
levensweg hebt waarin veel misbruik is voorgekomen… Als je 
door middelengebruik op straat bent beland, de zware weg van 
afkicken bent gegaan, en een nieuwe start wilt maken…. Als 
je een burn-out hebt gehad…. Als je vanuit een verblijf in het 
buitenland (weer) wilt leren deelnemen aan de Nederlandse 
cultuur en samenleving…. Als je….. helaas zou ik zo nog even 
door kunnen gaan. 

Pas vroeg ik tijdens de koffie aan een meewoner hoe zij Zilt 
zou typeren in een paar woorden. Haar antwoord: “Warm, 
persoonlijk en betrokken.”
Als dat saaiheid is, is het toch een zegen!

door Iris Planken

2018 Afscheid 
van de familie Rijneveld 

met barbecue

2018 Vriendinnen 
voor het leven? 2019 Reünie 

van kernbewoners ter 
ere van 20 jaar Zilt

2018 Dit is Maria. 
De meeste recente Zilt-

baby.



Steun ZILT met een gift!
Zilt is voor de gastopvang voor een belangrijk 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 Gorin-
chem. We staan als ANBI 
geregistreerd, dus uw 
gift is aftrekbaar van de 
belasting.

Wilt u betrokken wor-
den 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 be-
danken.

Jullie zijn het zout van de aarde. Mattheus 5:13

Buitengewoon alledaags
 
Jezus is op de berg gaan zitten. Hij spreekt die adembenemende Bergrede uit, die de wereld op zijn kop zet. Gelukkig de… 
hardwerkende? De grootverdiener? De bekendheid? Nee, Hij wijst de weg naar zachtmoedigheid, gerechtigheid, barmhartig-
heid en vrede. Mensen die dat in de kern van hun leven hebben, zijn gelukkig.

En voor wie het nog niet door heeft: Het gaat niet om de ander, die dan maar barmhartig enzovoort moet zijn, terwijl wij 
bewonderend toekijken. Het gaat om jou en om mij. Ja, ook jij! JULLIE zijn het zout van de aarde. Buitengewone smaakmaker, 
dat ben je. En tegelijk volkomen alledaags. Want zout, dat gebruik je elke dag.

Zilt betekent: gezouten. Met een zoutige smaak. De naam is ontleend aan de tekst hierboven: jullie zijn het zout van de 
aarde. Is dat niet te aanmatigend? Beweren we dan niet teveel? Is dat geen borstklopperij? Soms voelt dat wel zo. Dan denk 
je: moeten we nu weer vertellen wat Zilt doet, vragen we dan niet teveel aandacht voor onszelf? Het lijkt net of we zeggen: 
kijk maar naar ons. Hier zie je de Bergrede in de praktijk. Wij zijn Zilt, wij zijn het zout der aarde.

Wij zijn natuurlijk niet bijzonder, maar tegelijk gebeurt hier in Zilt wel iets buitengewoons. En dat op een doodnormale 
manier: door koffie te schenken, en samen met elkaar te eten of te vieren, door negen van de tien keer over koetjes en kalfjes 
te praten. Maar die tiende keer, dan komt het verhaal wat zonder die negen andere keren niet gekomen was. Kortom: door in 
een leefgemeenschap te wonen.

We zijn geen bijzondere mensen. We zijn gewone mensen aan wie God een bijzondere taak heeft toebedeeld. En Hij geeft 
meer dan genoeg om die taak te doen. Door Gods trouw konden wij dit al twintig jaar doen. Wij mensen kunnen onszelf niet 
zout maken. Dat doet Hij. Door de genade van Jezus Christus.

Die weg, Jezus Christus, is voor iedereen toegankelijk. En God heeft een taak voor iedereen in zijn koninkrijk. Vaak is die taak 
niet buitengewoon spannend en weinig spectaculair. Maar wel buitengewoon belangrijk, want hoe kunnen we verder als ons 
leven niet gekruid is met zachtmoedigheid, gerechtigheid, barmhartigheid en vrede? Fijne smaakmakers, en eigenlijk dood-
normale en alledaagse ingrediënten. Het lijkt wel zout.

Dat doet me er aan denken. Ook het eten is vaak buitengewoon goed in Zilt. Komt u een keer langs voor koffie of een maal-
tijd?

leefgemeenschap

LEEFGEMEENSCHAP

Wat is zilt?
Zilt is een diaconale leefgemeenschap 
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 christelijke 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’.

jaarverslag 2018
Het jaarverslag over 2018 is gereed. 
U kunt het inzien en downloaden van 
onze website leefgemeenschapzilt.nl/
informatie/. Laat het ons vooral weten 
als u er nog vragen over heeft.

door Luuk van Schothorst


