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Over eenzaamheid en dichtbij komen
Verschillende Zilt(ex)bewoners schreven een stukje
voor deze vriendenbrief en
het valt op dat één thema
steeds terugkomt: eenzaamheid en gezamenlijkheid, afstand en dichtbij komen.
Het lijkt wel of deze tijd met 1,5 meter
afstand ons heel bewust maakt van
de sociale omgeving om ons heen. Of
misschien wel voor sommigen: het
ontbreken van die sociale contacten.
Confronterend! Eenzaamheid is het,
als je het idee hebt dat het niemand
uitmaakt hoe het met je gaat. Gisteren
hoorde ik nog iemand zeggen: “ik voel
me zó eenzaam”. Dat grijpt ons aan.
Het is levenskunst in deze weken om
bescherming tegen ziekte serieus te
nemen, om goed te blijven zorgen
voor jezelf en om tegelijkertijd VOLUIT er te zijn voor elkaar. In Zilt of

daarbuiten; in deze leefgemeenschap
of in uw/jouw gemeenschap. Om aan
elkaar te laten weten: “ik geef om jou,
ik hoor graag hoe het met je gaat”.
Onze dominee zei afgelopen zondag
als eerste zin in zijn gebed tegen God:
“U komt dichtbij”. Dat raakte me.
God geeft ons het goede Voorbeeld in
Zijn onuitsprekelijke liefde. Laten we
dichtbij elkaar komen, juist in deze
decembermaand. Ieder van ons kan op
zijn eigen manier een ander opzoeken
en meeleven: een bezoekje, videobellen, een kaart, een berichtje of een
pakketje voor de deur. Het is het minste wat we kunnen doen.

Zilt hebben we nog te weinig in het
zonnetje gezet, maar we hopen op
een afscheidsbarbecue in het voorjaar
(zònder corona D.V.). Jannie en Martin
verbouwen hun huis verderop in de
straat en denken in februari te verhuizen. We zijn volop in gesprek met
een jong gezin en een single die de
stokjes over zouden kunnen nemen.
Afscheid dus van oude bewoners, met
een dankbaar hart èn met een traan,
en tegelijkertijd de mooie gesprekken
met nieuwe enthousiaste mensen.

Ondertussen hebben we ondanks
alles mooie maanden achter de rug
in Zilt: twee bruiloften (zie foto’s),
baby Jayden kan lopen en samen met
Judit kan hij een hoop herrie maken
;-). Dirk nam afscheid van ons met
Scheveningse vis. We mochten Richard, Marvin (met zoon Matthew)
en Anne verwelkomen. We namen na
negen jaar afscheid van de familie
Eijgenraam: hun mooie bijdrage aan

Anne, Chris, Gerda, Iris, Jannie, Joanne, Judit, Luuk, Manouk & Jayden,
Marianne, Martin, Marvin & Matthew,
Merit, Pedro en Twan.

We wensen u gezegende Kerstdagen
en een gelukkig Nieuwjaar

Iris over Eenzaamheid en het leven in
een leefgemeenschap

bedankt
Er kwamen vier
enthousiaste hovenier vrijwilligers
helpen in de Zilt
tuin, onder andere bij
het maken van een
nieuw pergola!

Zo door de jaren heen heb ik geregeld de vraag gekregen: “waarom
ben je in een leefgemeenschap gaan
wonen?”
Mijn vaste antwoord is in dat geval, dat ik
ervan overtuigd ben dat een mens niet is
gemaakt om alleen te leven. Wil dit dan
zeggen dat ik voor ik in Zilt kwam zoveel
slechter af was? Zeker niet, buiten de vele
voordelen zijn er ook wel wat nadelen om in
Zilt te wonen: Sociaal wenselijk gedrag heeft
namelijk een houdbaarheidsdatum, en als die
is verstreken, dan komen je min-punten in
een groep vanzelf boven tafel: vergeetachtigheid, chaos, ongeduld, irritaties, en moe en
chagrijnig thuiskomen om er maar een paar
te noemen. Je wordt gedwongen rekening te
houden met anderen, hun negatieve kanten
voor lief te nemen en elkaar er serieus of met
lichte plagerij zo nu en dan op te wijzen.
Eenzaamheid is een gevoel dat bij mensen
diep van binnen zit. Kunnen we in Zilt het
gevoel van eenzaamheid bij anderen wegnemen? Nee, geen mens kan ten volle de
eenzaamheid bij een ander wegnemen. Ook
temidden van anderen kan je eenzaam zijn.
Door de jaren heen heb ik veel mensen langs
zien komen die ongelukkig waren in hun relatie, of ouderlijk huis. Niet alleen, toch eenzaam. Toch is het heel waardevol om zo in
een leefgemeenschap samen door het leven
heen te strompelen. Te weten dat er mensen
zijn die je nemen zoals je bent en het beste
met je voorhebben. En daarnaast een open
deur te hebben om mensen te verwelkomen die een warm thuis nodig hebben. Ten
diepste samen weten en elkaar eraan herinneren: jij en ik mogen er allebei zijn, okee
zoals we zijn. Maar het beste medicijn is ten
volle beseffen dat je een kind van God bent.
Ondanks dat wij mensen, of jij persoonlijk, er
een zooitje van hebben gemaakt: Zijn liefde
blijft, zelfs zoveel dat Hij Zijn Zoon ervoor
gegeven heeft.

We kregen een
speelhuisje voor
de Zilt kinderen en
hun buurvriendjes!
De oprit werd
opnieuw gelegd!

We kregen genoeg
stemmen om van
de Rabobank Club
Support een cheque
te ontvangen.
Een langdurig probleem met de pelletkachel is eindelijk opgelost!
De Koepelkerk in Arkel heeft Zilt als diaconaal project lopen dit jaar!
Er zijn altijd vrijwilligers achter de schermen druk voor Zilt, we denken bijvoorbeeld aan
ons trouwe bestuur en onze betrokken maatschappelijk werkster. De website beheerder is na
zo’n 10 jaar gestopt en de nieuwsbrief-opmaakster gaat na 15 jaar trouwe inzet bijna stoppen (dit is waarschijnlijk de laatste van haar hand).

“Wat een verrijking van ons leven en onze blik op de
maatschappij!”
In augustus van dit jaar is familie Eijgenraam
verhuisd en 500 meter verderop in de wijk
gaan wonen. Het afgelopen jaar groeide de
overtuiging dat het tijd was voor een volgende stap. Ze vertellen er zelf meer over.
“We kijken terug op negen jaar leven in Zilt; dingen die
we geleerd hebben, waar we van genoten hebben. Lang
niet alles was leuk en makkelijk; het samenleven heeft
ons vaak de spiegel voorgehouden. Geconfronteerd worden met eigen en andermans onhebbelijkheden kan lastig
zijn. De soms moeilijke situaties van meewoners gingen
ons niet in de koude kleren zitten.
Een leefgemeenschap impliceert gezamenlijkheid. Iets
wat in onze samenleving met het accent op zelfredzaamheid, individualisme en privacy een schaars goed is. In
meer of mindere mate deelden we ons leven en ook soms
onze spullen, met kernbewoners, meewoners, (vaste)
bezoekers, het bestuur en de wijdere kring van de achterban van Zilt. Gezamenlijkheid brengt met zich mee dat je
iets inlevert van je privacy. Een zekere privacy heb je als
gezin nodig en die hadden we in Zilt door het bewonen
van een eigen huis. Privacy kan echter ook betekenen dat
je jouw minder leuke kanten niet laat zien, je eigen sores
wel oplost, je niet verbindt met anderen. In een leefgemeenschap deel je het leven met elkaar, de hoogte- en de
dieptepunten. Ook zie je van dichterbij de dingen waar
de buren tegenaan lopen bijvoorbeeld in de opvoeding
van hun kinderen. We hebben het als bevrijdend ervaren
om dat mee te maken. We konden ook onszelf en ons
gezinsleven laten zien aan anderen, zonder ons beter
voor te doen dan we zijn. Van verschillende meewoners
kregen we dat ook terug: “wat is het goed om in een ander

gezin mee te mogen kijken en te kunnen zien hoe het ook
kan”. In de loop van de jaren zijn we steeds meer onszelf
geworden (en hebben onze grenzen ontdekt!).
We hebben velen zien aanhaken bij Zilt. Of het nu als
meewoner, bezoeker of kernbewoner was. Mensen van
allerlei pluimage waar we anders niet mee in aanraking
waren gekomen. Wat een verrijking van ons leven en onze
blik op de maatschappij. Onbekend maakt vaak onbemind, maar in de loop van de tijd werden vreemden ons
vertrouwd en soms ontstonden er zelfs vriendschappen.
Zilt is voor veel mensen een soort baken, iemand zei eens
“een stabiele factor”. Juist omdat we Zilt in gezamenlijkheid vormgeven, kunnen we dat zijn: waar de één soms
uitvalt of druk is, pakt een ander het weer op. Zilt is ook
een plek waar je ook als buitenstaander op vaste (koffie) tijden terecht kunt voor een stukje afleiding of een
luisterend oor.
Al lezend denk je misschien dat deze gezamenlijkheid ons
veel gekost heeft. Henri Nouwen stelt daar tegenover dat
elke gast ook iets meebrengt, iets te geven heeft. Het is
de kunst dit op te merken. In de loop van de tijd hebben
we veel geschenken gekregen: een mooi geschoren rechte
heg, rake Sinterklaasgedichten en surprises, heerlijke
buitenlandse (Mexicaans, Antilliaans, Thais, Eritrees,
Syrisch, Marokkaans) maaltijden, complimenten, vertrouwen, mooie tekeningen, zelfgemaakte knuffels, een brede
lach en nog veel meer.
In dit alles hebben we ons steeds gedragen gevoeld door
onze goede God. Wat was het goed om op vaste momenten met elkaar Hem te zoeken en de moeiten en zorgen
maar ook de zegeningen en dankpunten bij Hem te brengen. Aan Hem de eer!”

Lukas 8:45

wie heeft mij aangeraakt?
Een zieke vrouw: ze blijft maar bloed vloeien. Haar kwaal verzwakt haar en ze
schaamt zich. Ze hoort er niet bij. Wordt in die samenleving als onrein gezien.
Zoveel dokters konden niets uitrichten. Geld aannemen konden ze des te beter.
Ze was arm, ziek en onrein.
Dan: een lichtstraal van hoop: die genezer, die Jezus, komt langs! Zou het dan
toch kunnen… Als ik hem vraag mij te genezen, zou hij dan geld willen? Zou
hij mij verachten? Wat als ik gewoon ongezien hem aanraak? Dat moet toch
kunnen in die menigte?
Het lukt, en ze geneest!
Maar Jezus is nog niet klaar met haar. Zij moet niet alleen genezen, maar ook
Hem onder ogen komen. Met haar hele levensverhaal, haar armoede, ziekte,
onreinheid. Dat is wat! Alles op tafel leggen, alles opbiechten, je ziel op tafel
leggen voor Hem! En dat was nu juist wat Jezus wilde aanraken. Haar ziel
moest genezen worden.
Dochter, noemt Hij haar. Hoe open stelt Hij zijn hart voor haar! Gisteren was
ze nog ziek en veracht. Vandaag laat Hij haar, genezen, binnen in Zijn familie.
Want ze gelooft in Hem. Ze weet nu dat ze Hem kan benaderen als ze Hem
nodig heeft. Want je familie, die staat voor je klaar, toch? En dan kan ze Hem
gewoon vragen! Wat mooi dat Jezus’ hulp altijd persoonlijk is. Welkom als
persoon, niet als ‘patiënt’.
Vrede geeft Hij haar. Ga in vrede! Ze mag terug haar leven in. Alle teleurstelling, verdriet, afwijzing en moeilijkheden kan zij nu gaan verwerken. Misschien
zal ze wel nieuwe moeilijke dingen ontmoeten. Maar wel in vrede.
Gezien, gehoord, genezen door een liefhebbende en persoonlijke God. Vrede
als fundament onder het leven. Mogen wij zo leven? Mogen wij zo anderen
liefhebben? Mogen wij anderen zo aanraken en door hen aangeraakt worden?

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
uwom
gift
is voor Gift
Scan de
QR code
te betalen
aftrekbaar van de belasting. Zilt 2020

Reinier, in het dagelijks leven
verwarmingsmonteur, komt
enkele keren per jaar een week
logeren.
Wat vind je fijn aan Zilt, wat
heb je eraan? “De rust. Thuis
kan het soms best druk zijn. En
dat iedereen elkaar accepteert
zoals die is. De sociale contacten die er zijn, zijn echt leuk.”
Als je Zilt aan een ander moest
omschrijven, wat zou je dan
zeggen? “Je hebt natuurlijk wat
eenheden waar vaste bewoners
wonen, en er zijn een paar
kamers voor logées die vanwege allerlei omstandigheden
hier kunnen verblijven. De
vaste bewoners zijn christenen, de logées niet allemaal.
Maar iedereen respecteert wel
het geloof. Dat vindt niemand
vervelend.”
Wat kan er beter? “De tafeltennistafel zou wat vaker mogen
staan, want ik hou van tafeltennis. En in het weekend kan het
best weleens rustig zijn. Dan
zou ik best eens een gezamenlijke activiteit willen hebben,
bijvoorbeeld iets met muziek.”

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’.

Maak een gift over
via de qr-code
Wilt u betrokken worden
bij het werk
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ozvU9Iu
sRI2AOimADW69zA
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.

Over de vloer
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