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Halen en brengen aan tafel
Onze simpele keukentafel…
Onze bijzondere en tegelijkertijd zo heel gewone plek
van ontmoeting. Een plek
van koffie, eten en gesprekken. Waar mensen van binnen
en van buiten dagelijks aan
komen schuiven. En waar ieder
van ons iets bijdraagt! Waar
ook alle nieuwe mensen die in
de afgelopen tijd in Zilt zijn
komen wonen, iets moois en
iets eigens meebrengen.
We drinken aan de keukentafel
’s ochtends koffie en onze Nagham
zette daar pas een cake gemaakt met
onder andere sinas bij! ‘Gateau’ heet
dat in Syrië waar ze vandaan komt.
’s Avonds eten we er met elkaar de
warme maaltijd. Najib – in het dagelijks leven ook kok - kookt op woensdag de verrukkelijkste gerechten voor

ons. En Carolien houdt ook van bakken: wat een heerlijke brownies maakt
die! Twan van vier vindt het superleuk om koekjes uit te delen als hij op
donderdag niet naar school hoeft. Dirk
deelt verhalen over het visserskoor en
Manouk neemt haar prachtige baby
Jayden mee naar de tafel.
Martin verrast zijn geliefde Jannie
met een ritje in een Renault 4 en komt
die tijdens de ochtendkoffie voor het
keukenraam parkeren! En de buurvrouw uit de straat is jarig en neemt
taart mee voor bij de koffie. De Johanneskerk brengt fruit en stoofperen en
Jannie maakt ze voor ons klaar. Pedro
regelt èchte Zeeuwse aardappelen
voor de hele leefgemeenschap. Corien
neemt suikerbrood mee uit Friesland.
Een puzzel waaraan iedereen wat
stukjes legt. En dan is December nog
niet eens begonnen met zelfgebakken gevulde speculaas, kerstdiner en
oliebollen (zie uitnodiging verderop in
deze nieuwsbrief).
Bovenstaande is zomaar een greep
uit de afgelopen weken. Eén van de
pioniers van Zilt zei altijd: “in een

leefgemeenschap kom je wat halen en
kom je wat brengen”. Aan tafel in Zilt
wordt dat tastbaar, proefbaar, zichtbaar. We delen de gewone dingen en
soms zomaar ineens de diepere dingen
van het leven met elkaar. Niet alles
laat zich makkelijk delen, niet alles is
leuk om te delen, maar er is zéker ook
het goede. We danken God voor het
leven met elkaar!
Dankbaar kijken we ook terug op het
vieren van ons 20-jarig jubileum:
foto’s staan verderop in deze nieuwsbrief. Juist ook het jubileum zette
ons stil bij hoe de kring van mensen
rondom Zilt nog véél breder is dan alleen zij die aan de keukentafel zitten.
Dank dus ook aan jullie als lezers voor
wat jullie daarin brengen aan Zilt door
jullie meeleven, gebeden en ondersteuning!
Hartelijke groet uit Zilt,
Andrew, Carien, Carolien, Chris, Davita, Dirk, Emily, Gerda, Hanneke, Iris,
Jannie, Jayden, Joanne, Jozua, Lucas,
Luuk, Manouk, Merit, Nagham, Najib,
Pedro, Timo en Twan.

Welkom!
Traditiegetrouw bakken we ook dit jaar weer oliebollen en appelflappen. En wel
op maandag 30 december. Tussen 10 en 14 uur bent u van harte welkom om een
verse bol of flap met koffie/thee/chocolademelk te komen verorberen.
Op Oudjaarsavond houden we – ook volgens traditie – open avond. Vanaf een
uur of negen bent u welkom voor versnaperingen, gezelligheid, het samen het
jaar afsluiten en met de (grote) kinderen genieten van het vuurwerk.

Mini-bieb
Bij de voordeur hangt sinds het
vieren van ons 20-jarig bestaan
een echte mini-bieb. Er wordt al
goed gebruik van gemaakt, ook
door bezoekers en mensen uit de
buurt. Inmiddels staan er boeken,
tijdschriften, CD’s, en stripboeken
in.
Kom ook eens langs: “Leen, Neem
of Geef”. De mini-bieb hangt buiten bij de voordeur en is dus 24/7
open. En als je doordeweeks rond
10 uur of 20 uur komt, dan kun
je gelijk een kopje koffie of thee
mee drinken in onze gezamenlijke
keuken.

Terugblik op 20 jaar zilt in 7 foto’s
‘Welk woord komt
in je op als
je aan Zilt denkt?’
Er kwam een
leuke samenvatting.

t hoort
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De kapel
Midden in Zilt is een kleine
ruimte: de kapel.
Af en toe zeggen we wel eens
tegen elkaar dat het een bijzonder plekje is. Het is een plek van
stilte. Alleen of samen. Wat is het
belangrijk om zo’n plek te hebben
waar je niet afgeleid wordt, waar je
stil kan worden.
Op woensdagavond hebben we
een korte viering om half 9 met
een handjevol mensen. Daar zijn
we stil, luisteren naar een kort
Bijbelgedeelte, zingen een lied en
bidden samen. Wees welkom in
Zilt, wees zeker ook welkom in de
kapel!

Er werd een ingestudeerd lied gezongen
dat ook was gezongen bij het afgelopen
kerstdiner ‘Als alles duister is, ontsteek
dan een helder licht’
Het feest rondom Zilt was vrolijk en goed
bezocht. Er waren diverse activiteiten voor
kinderen en jongeren georganiseerd.

Jannie en Twan heb
ben samen de
nieuwe Zilt-kaars a
angestoken.

“Maatschappelijk getuigenis”
Er zijn in de afgelopen periode een aantal bestuurswisselingen geweest. We zijn dankbaar voor een nieuwe penningmeester. Gert Huisman heeft de taak van Albert Don overgenomen. Er is ook een vervanger gevonden voor inmiddels
oud-voorzitter Charlotte Scholtens: Jacob-Jan Vreugdenhil.
Hij stelt zich hieronder aan u voor.
“Ik ben dit jaar 40 geworden en woon met mijn vrouw Erica en 4 kinderen
(twee dochters en twee zoontjes) in Spijk. We wonen nu twee jaar in een huis
wat we aan het verbouwen en opknappen zijn. Het is de bedoeling dat mijn
schoonouders onder ons dak komen wonen in een eigen gedeelte van het
huis. Daarnaast zijn we bezig met een cursus ter voorbereiding op pleegzorg.
Dit waren ook de redenen om naar onze huidige plek te verhuizen: om direct
in een ‘kleine gemeenschap’ te leven en daarin gelijk ook iets voor anderen te
kunnen betekenen.
Hiervoor hebben we drie jaar in Gorinchem gewoond. Dáárvoor hebben we
als gezin 7,5 jaar in Afrika gewoond (Zuid-Sudan en Kenya). We waren uitgezonden door de Gereformeerde ZendingsBond en onze Hervormde Gemeente
in Lunteren na mijn studie tropische landbouw aan de universiteit in Wageningen. In Afrika heb ik in voedselzekerheid projecten gewerkt samen met lokale organisaties en de kerken in Zuid-Sudan. Het was een mooie tijd in een
arm deel van de wereld, wat ons leven heeft verrijkt. Het heeft me voorgoed
bewust en dankbaar gemaakt voor hoe zaken in ons land geregeld zijn (hoewel materiele armoede niet betekent dat je geestelijk of sociaal arm bent!).
Nu werk ik bij ontwikkelingsorganisatie Woord en Daad. Ik hou me daar vooral bezig met waterprojecten in Afrika en Azië. Internationale problematiek
blijft mij boeien, het motiveert me enorm om aan verandering bij te kunnen
dragen in gebieden waar mensen echt in de marge van het bestaan leven.
Als gezin leven we mee met de Grote kerk (PKN) in Gorinchem. Ik ben recent
een termijn ouderling geweest en heb ook een aantal jaar catechese gegeven
aan onze jongeren. Zilt vind ik inspirerend, een maatschappelijk getuigenis
ook – in een tijd waarin gemis aan gemeenschap lijkt te groeien en mensen
dit pijnlijk parten speelt. Mooi om me voor het bestuur in te gaan zetten dus!

Dankt en bidt u
ook voor Zilt?
[[ In korte tijd zijn alle
kamers en het huisje leeg
gekomen en weer gevuld, we
merken dat we nog steeds
in een behoefte voorzien.
[[ We ervaren dat we
gesteund worden door een
brede kring.
[[ Binnen het team zijn
er blijde ontwikkelingen: een
relatie, een zwangerschap.
We danken God en bidden
om Zijn leiding en bescherming.
[[ Bid voor de meewoners, dat ze een goede tijd
in Zilt mogen hebben, dat er
ruimte is voor herstel en ze
kunnen groeien en bloeien.
[[ Wilt u bidden dat we
genade en wijsheid blijvend
ontvangen in de omgang
met elkaar?

OVER de vloer

Jezus huilde (Joh. 11:35)

Stilstaan bij lijden

Een forens

Jezus is bij vrienden van hem op bezoek. Niet zomaar een bezoek: Zijn vriend
Lazarus is gestorven en Hij komt de zussen van Lazarus condoleren. Hij hield
echt van die mensen. En toen Hij zag hoezeer ze van streek waren door de dood
van hun broer, raakte Hij ook van streek.
Hij huilde.
Hij, die mensen weer levend kon maken, die vaak mensen beter maakte, Hij
huilde. Altijd maakte Hij alles goed. En nu? Gaf Hij het op? Huilde Hij van machteloosheid?

Wij hebben meewoners, bewoners,
omwoners en zo nog wat meer.
Waar we Gerda onder moeten
scharen weet ik niet zo goed. Feit
is wel dat zij gemiddeld één nacht
in de week hier slaapt. Gerda werkt
bij Woord en Daad en woont wat
verder weg, iets wat de reis vier
keer in de week heen en terug wat
tijdrovend maakt. De vraag kwam
of er één keer in de week in Zilt een
plekje voor haar is in de logeerkamer. En dat plekje is er. Zo komt het
dat Gerda bij ons aan tafel schuift
en mee eet en koffie drinkt en meeleeft met diegene die hier op haar
pad komen. En wij raken betrokken
bij wat haar bezighoudt. Zij en wij
zijn blij met deze oplossing. Zou
zij “een engel” kunnen zijn die wij
– zonder het te weten – herbergen
(Hebreeën 13:2)?

Dat staat er niet. Hij huilde, want Hij zag hoezeer mensen van streek raakten
door de dood. Hoezeer de dood niet hoort te gebeuren, maar toch gebeurt.
Kent u dat ook? Lamgeslagen zijn door verdriet? Dat u iets overkomt dat niet
zou moeten gebeuren? En toch… het verpletterende feit is daar. U moet maar
een weg vinden om er mee om te gaan. Een echtscheiding, een nare ziekte, een
depressie, een ongeval of een familieruzie.
Wat is het dan fijn om iemand te hebben die gewoon mee huilt. Die dan wel niet
hetzelfde doormaakt, maar in ieder geval probeert te begrijpen waar u mee zit,
hoe u zich voelt, waar u doorheen moet.
Jezus maakte alle dingen goed. En toch ging Hij niet voorbij aan het lijden. Hij
bleef er bij stilstaan, en pas daarna maakte Hij alles goed: Lazarus werd weer
levend.
We zitten in de maanden van het herdenken. In veel kerken zijn de doden herdacht, en anders gebeurt dit bij Oud- en Nieuw. Stilstaan bij wat was. Laten we
dat samen doen. Met elkaar stilstaan.
Dan kunnen we ook samen vooruit kijken. Niet dat alles van vandaag op morgen
goedkomt. Soms zit je met blijvend verdriet. Maar in vertrouwen op Jezus kunnen we verder.

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 Gorinchem. We staan als ANBI
geregistreerd, dus uw gift is aftrekbaar van de belasting.

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’.

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.
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