
Beste vriendenbrieflezers, 
 
Wanneer u deze brief onder ogen 
krijgt is het voorjaar alweer 
voorbij en doet de zomer haar 
intrede. We genieten van het 
warme weer. Wat hebben we in 
onze tuin ook genoten van alles 
wat ontsproot in het voorjaar! 
Van alles wat bloeide en groeide. 
In het kippenhok/volière kropen 
zes nieuwe parkietjes uit hun ei. 
Er worden momenteel drie moes-
tuintjes met zorg en aandacht 
door hun eigenaren bijgehouden. 
 
Maar ook í n Zilt is veel veranderd. 
Daarover kunt u lezen in deze 
vriendenbrief. Wat is er veel geklust 
in en rondom Zilt de afgelopen tijd! 
Jannie heeft Zilt verlaten na 22 jaar. 
We blikken met haar terug op pagi-
na 3 en 4. Jannie droeg het stokje 
over aan Regina de Keizer. Hans & 
Lydia van ‘t Hof wonen sinds mei 
met hun dochters als kernbewoners 
in Zilt. Daarmee is het kernbewo-
nersteam weer compleet met jonge 
aanwinsten. Zilt heeft toekomst. 
Dank aan God! 
 
In de achterliggende tijd is ook Alex 
bij ons komen wonen, waardoor 
alle gastenkamers weer vol zijn. De 
logeerkamer wordt af en toe ge-
bruikt voor een time-out. Zo is Zilt 
vaak heel gevuld. Gelukkig inmid-
dels wat meer aanloop bij de koffie 
en de open maaltijd. Soms lijkt een 
doordeweekse ochtendkoffie wel 
een kindercre che door Zilt- en 
buurtkindjes die nog niet naar 
school gaan. 

 
Het leven in Zilt kent z’n gezellige, z’n 
mooie, z’n moeilijke momenten. Wat is 
het waardevol om de momenten met 
elkaar te delen zoals ze zijn: het mee-
leven met schoolexamens, op de Zilt 
telefoon uit bed getrommeld worden 
voor een afspraak, een goed gesprek 
tijdens een klus op de klusdag, het 
brandalarm door het hele pand op 
zaterdagochtend 8:00 uur door 
schuurstof in een klushuis, een gratis 
boekenmarkt omdat er kasten worden 
opgeruimd, na de gezamenlijke maal-
tijd in de regen op de trampoline met 
de kleine kinderen, samen kerkdien-
sten kijken op groot scherm in de 
woonkamer, praatjes met buren over 
de heg (met dank aan Brian is die weer 
flink ingekort). Kortom, het leven. Ge-
woon en ook bijzonder.  
 
Voor iedereen een goede zomerperio-
de gewenst, hoe die er dit jaar ook uit 
zal zien. 
Met een hartelijke groet van ons allen 
uit Zilt, 
 
Alex, Anne, Chris, Emily, Gerda, Han-
neke, Hans, Iris, Jayden, Joanne, Judit, 
Lize, Luuk, Lydia, Manouk, Marianne, 
Marvin, Matthew, Merit, Pedro, Regina, 
Twan, Vere. 

Sla vanuit de moestuintjes... 

LEVEN, GROEI EN VERANDERING 

 

Stookhout  gezocht 
In de wintermaanden wordt 

volop hout gestookt in de haard 
van de woonkamer en in de 

palletkachel. Dit geeft 
gezelligheid en drukt de 

stookkosten. We zijn daarin 
afhankelijk van giften hout van 
anderen. Momenteel is onze 
voorraad onvoldoende.  
Kunt u ons helpen? 

Schoonmaakvrijwiliger gezocht 
Een enthousiaste schoonmaakvrijwilliger die ongeveer eens in de twee 
weken een ochtendje de handen praktisch uit de mouwen wil steken. Wij 

bieden en vragen: Een grote mate van zelfstandigheid en 
 gezelligheid bij de koffie. 

Kunt u ons helpen? 

… lekker op ons bord 
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Sinds maart woon ik hier in leefgemeenschap Zilt, in het appartement op de 2e 
verdieping. Ik ben opgegroeid in Hardinxveld-Giessendam, en daarna heb ik 5 
jaar in Dordrecht gewoond. 
In het dagelijks leven werk ik als ambulant hulpverlener met verschillende doel-
groepen, maar vooral met kinderen met een verstandelijke/meervoudige beper-
king. 
 
Net voor de zomer van 2020 ben ik in contact gekomen met Zilt, toen ik gehoord 
had van de vacature voor een single kernbewoner. Een periode van kennismaken 
volgde. Na deze tijd van kennismaken, gesprekken, overdenken, proefwonen, en 
nog meer overdenken, was het duidelijk en liet God zien: dit is goed, dit mag je 
gaan doen.  
 
Na een aantal weken van klussen ben ik hier ingetrokken en mijn huisje begint 
steeds meer te voelen als thuis. Ik geniet van het leven en wonen in Zilt. Het 
mooie en bijzondere aan Zilt vind ik de grote waarde van de heel gewone, alle-
daagse dingen. Het delen van de maaltijd, het samen koffie drinken, maar ook het 
delen in mooie of moeilijke tijden.  
Ik zie er naar uit om u en jou ook te ontmoeten in Zilt. 
 

Regina de Keizer 

Dat hadden we ruim een jaar geleden niet kunnen bedenken! 
Toen begon de kennismaking en het urenlange geklets over 
Zilt. Tot we een aantal maanden geleden met God de keuze 
mochten maken om te verhuizen vanuit Goudriaan naar Gorin-
chem.  
 
Ik (Lydia) houd van lezen, gezelschapsspellen spelen en op ter-
rasjes zitten. De hobby’s van mijn man Hans zijn orgel- en pia-
nospelen, racefietsen en mountainbiken. Onze meiden houden 
van eropuit gaan, lekker ravotten en van spelen in en rondom 
alles wat met water te maken heeft. 
 
We zijn God dankbaar dat Hij ons hiernaartoe heeft geleid. Zilt 
heeft ons vanaf het begin aangesproken en ons uitgedaagd in 
zoveel opzichten. Het dichtbij mensen staan, gasten opvangen, 
met elkaar van alles meemaken, genieten van elkaars unieke 
eigenschappen, lol hebben, geestelijke momenten delen, luiste-
ren en nog zoveel meer, zijn dingen waar we van genieten. 
We hopen dat we eraan bij zullen dragen dat iedereen zich wel-
kom voelt in Zilt en dat de meewoners een fijne tijd zullen heb-
ben voor zo lang als ze hier verblijven. 
 
Tot snel in Zilt! 
 

Maak kennis met onze nieuwe kernbewoners  

Familie van ‘t Hof 

“God liet zien: dit is goed, 

 dit mag je gaan doen” 

“Dat hadden we ruim een jaar geleden niet kunnen bedenken!” 

Ha! Wij zijn Hans (27) en Lydia (29), Lize (3) en Vere (1) van ‘t Hof en sinds kort wonen we in Zilt. 

Hoi! Graag stel ik me aan u/ jou voor. Ik ben Regina de Keizer. 



Afscheid na 22 jaar kernbewonerschap in Zilt 

Gerda zoekt Jannie op aan de keukentafel in haar nieuwe huis, 
tien huizen verderop in de straat van Zilt. 
 
Je hebt in totaal 22 Jaar in Zilt gewoond toch, is het niet? 

Ja, van 1999 tot 2021. 

Hoe was je toen je in Zilt kwam? Hoe ben je er eigenlijk terecht 
gekomen? 
Het is eigenlijk bijzonder gegaan. Ik werd ervoor gevraagd door mensen 
die ik in eerste instantie helemaal niet zo goed kende. Zilt bestond toen 
nog niet. Ik had een leuk huisje in de Lingewijk en daar had ik het naar 
mijn zin; maar het leven met elkaar trok me aan, samen kan je meer. De 
gastopvang vond ik ook heel belangrijk. 

Vergelijk jezelf eens met de Jannie van 22 jaar geleden? 

Ik denk dat ik toen onbevangener was, want leven in een leefgemeen-
schap is ook ingewikkeld en niet alles gaat goed. Ik ben geen pionier, 
dus die eerste fase was me niet op het lijf geschreven. Het verbouwen 
was leuk, maar ook groter dan ik kon overzien. 

Heeft Zilt jou veranderd in die periode? 

In de loop van de jaren heeft Zilt me geleerd om meer mee te bewegen 
met wat er gebeurt. Je moet het met elkaar allemaal bedenken, dat kan 
lastig zijn. Maar verschillende mensen geven ook verschillende kleuren 
aan het leven. Dat is boeiend en ook een uitdaging als je met elkaar in 
een leefgemeenschap woont en leeft. 

Was de beginperiode een periode van grote daden en sterke meningen? 

Grote daden, zeker, want wie begint er nu een leefgemeenschap? En je hebt zeker sterke mensen nodig: mensen met 
doorzettingsvermogen en visie. Toen kwam daarna de eerste gast, dat was een hoogtepunt. Het is ook spannend om 
mensen onderdeel uit te laten maken van je leven. Met elkaar hadden we het ook goed. 

Wat is er in Zilt veranderd in de loop der jaren? 
De basis is hetzelfde, maar elke kernbewoner en meewoner brengt iets eigens mee in Zilt. Er zijn turbulente perioden 
geweest waarin ingrijpende dingen gebeurden, maar je doet het met elkaar. Dat is moeilijk en het maakt het dragen ook 
lichter. Beide kanten zijn aanwezig. 

Is de basis van Zilt hetzelfde gebleven? 

Uiteindelijk is God de basis. En het is belangrijk dat kernbewoners elkaar in de kern van hun geloof herkennen. De basis 
van Zilt, daar hoort ook bij dat je ontmoetingsmomenten hebt. Dat je op zondagavond zingt en bidt met elkaar. Van daar-
uit start je gewoon de week en het leven. Er zijn bijzondere dingen gebeurd in Zilt, maar we hebben ook overlijdens mee-

gemaakt. 

Zilt en de kinderen 
van Zilt? Hoe was 
dat? 
Ik voelde me bevoor-
recht dat ik als vrijgezel 
op een heel natuurlijke 
manier met kinderen 
kon leven. Dat je wat van 
hun leven meekrijgt.  

Met de eerste lichting 
kinderen gingen we wel 
eens op zondagmiddag 
wandelen in de Avelin-
gen of langs de Zederik. 
Daar heb ik goede herin-
neringen aan. 

Jannie  Dijksman 

Een interview met ... 



(We blikken even terug en concluderen dat Jannie om en nabij 115 meewoners heeft meegemaakt en ook 
de geboorte van 11 Zilt-baby’s in die periode) 

Ik werk op een verloskunde-afdeling in het ziekenhuis; een onverwachte thuisbevalling van iemand waar ik veel mee 
optrok in Zilt was bijzonder. Wat er ook uitspringt in het Zilt-leven: twee meewoners die samen bij de afwas liederen zin-
gen. Kerstmaaltijden – helemaal niks  voor mij en dan zaten we daar met ruim 40 mensen en dacht ik “hoe is het toch 
weer mogelijk dat we dit met zijn allen voor elkaar krijgen?”. En oliebollen bakken en dat dan iedereen langskomt en het 
gezellig heeft met elkaar. Op zondagochtend in de zon koffie op het terras. Humor die mensen meebrengen, het kon mijn 
dag goed maken. Onverwachts in iemands hart mogen kijken: een cadeautje. Het zijn geen spectaculaire gebeurtenissen, 
maar kleine dingen kunnen groot en belangrijk zijn. 

Wat betekent gastvrijheid voor jou? 
Van mezelf ben ik niet zo gastvrij denk ik, maar in Zilt doe je het 
met elkaar. Gastvrijheid is dat iemand mag zijn wie hij is. Het 
werkt ook wederkerig. Iemand komt, en brengt ook iets mee. Je 
wordt dus soms ongelooflijk verrast in wat mensen meebrengen. 
Je ontvangt ook, en dat is verrassend en prachtig. Gastvrij zijn, is 
ook nodig voor mensen in de straat waar we wonen. Deze indivi-
dualistische maatschappij, daar worden mensen over het algemeen niet gelukkig van. In de ontmoeting met de ander ont-
moeten we ook iets van de veelkleurigheid van God. In Zilt komen mensen die ik in ons rijtjeshuis niet zo snel tegenkom: 
dat geeft meer en een andere dimensie aan mijn leven. 
Welke raad heb je voor de achterblijvers en voor onze nieuwe jonge kernbewoners? 
Leg de lat niet te hoog voor jezelf. En: wees jezelf. Dat kan zo’n loze kreet zijn, maar dan hou je het leven in Zilt het langst 
vol. Je bent wie je bent, en dat is genoeg. Leven in een leefgemeenschap is een manier van leven; als in Zilt zijn en het le-
ven in je eigen huis een beetje vloeiend in elkaar over kan gaan, maakt dat het gemakkelijker. Je hebt zeker prive  tijd no-
dig maar het leven met elkaar is niet altijd zwaar. 

Twee jonge gezinnen in Zilt nu, in de piekfase van hun leven met jonge kinderen… 

Ja, soms denk ik “waar begin je aan?” Maar aan de andere kant: het kan je als gezin zoveel brengen. En voor het Ziltleven 
is het goed, dat er kleine kinderen rondlopen. 

Hoe vind je het om Zilt achter te laten? 
Het is goed om nu samen met Martin elders te wonen. Ik voel me bevoorrecht om een hele periode in Zilt gewoond te 
hebben en het heeft mijn vrijgezelle leven goed gedaan. Ik ga de reuring missen, het de deur uitlopen en mensen tegenko-
men. Maar ik ben ook bevoorrecht dat Martin en ik elkaar ontmoet hebben en getrouwd zijn. 

Wat laat je achter in Zilt, letterlijk en figuurlijk? 

Ongeverfde deurkozijnen laat ik achter. Er zijn kozijnen die ik e cht e cht zou verven, maar dat is dus niet gebeurd. Een 
kast met bloempotten die ik nog naar het nieuwe huis moet halen.  Ik hoop dat dat het is. Figuurlijk, dat vind ik zo  lastig 
om aan te geven… Er zit veel energie van mij in Zilt, maar of je nou iets achterlaat? Een stukje trouw was misschien mijn 

bijdrage aan de basis van Zilt? Dat vind ik lastig om te zeggen. 

We gaan nog een afscheid vieren en dan zullen wij mooie 
woorden geven aan wat jij achterlaat in Zilt? 
Behalve rotzooi, haha. Het begin van Zilt was zo  anders. We had-
den gewoon niks. Dan ben je blij met alles wat je krijgt. 

Wat mogen we van jou echt niet wegdoen in Zilt? 

De keukentafel, da a r gebeurt het. 

In coronatijd hebben we veel – met afstand – bij de hout-
kachel in de kamer gezeten. 

Die heeft ve e l gebrand deze winter. Ja, de kachel moet ook blijven. 
En de piano: samen zingen op zondagavond. Het voegt wat toe dat 
er iemand een instrument bespeelt in Zilt. Ik mis de weekopening 
op zondagavond. Zilt is ook een geloofsgemeenschap, en dat is in 
de coronatijd nog duidelijker geworden. 

Dat is ons voorrecht geweest in het afgelopen jaar. 
Absoluut. Het is altijd een voorrecht. En het is belangrijk ook om een geloofsgemeenschap te zijn. God houdt Zilt vast, het 
kan niet anders. Het is bijzonder dat er weer nieuwe kernbewoners zijn, dat Zilt doorgaat. 

Nog iets wat je tot slot zou willen zeggen? 
Het is bijzonder en waardevol dat we als Zilt contact hebben met de kerken, vooral ook in de Alblasserwaard. Wat ook 
bijzonder is, is dat er bestuursleden zijn, een aandachtsfunctionaris, dat er mensen mee komen klussen. Dat kan een hart 
onder de riem steken bij de vaste bewoners en maakt dat Zilt breder gedragen wordt. Mensen zijn zo  prachtig. Wij ont-
moeten mensen in een kwetsbare periode. Daar moet je voorzichtig mee omgaan. Zilt heeft zichzelf bewezen en het is 
goed dat het bestaat. Het zou niet bij elk mens passen, maar ik zou het iedereen gunnen om een poosje in een leefgemeen-
schap te wonen. Ik ben echt blij en dankbaar dat ik een periode in Zilt heb mogen wonen en leven.  

“Je ontvangt ook, en dat is  
verrassend en prachtig.” 



Afgelopen kerkelijk jaar steunde de Koepelkerk in Arkel Zilt met hun diaconaal 
project. Ze hebben met ons meegeleefd en meegebeden.  
 
De collectes leverden een prachtig bedrag op en daar hebben we onder andere 
nieuwe matrassen voor kunnen kopen voor de gastenkamers en nieuwe bekle-
ding voor twee stoelen in de huiskamer.  
 
Hartelijk dank! 

Cheque  
van de Koepelkerk 

Over de vloer 

Sinds een jaar of drie is Fred Twilt een vaste gast van de open maaltijd op 
donderdag. In het begin vrijwel wekelijks, op dit moment in een roulatie-
schema met andere gasten. Hij is blij dat hij ondanks de restricties - om 
bezoek te beperken nog regelmatig in Zilt kan komen eten. 
 
Hij heeft geen problemen met alleen eten, maar naar eigen zeggen is het 
wel leuker om met andere mensen te eten. Je ontmoet allerlei mensen en 
doet sociale contacten op buiten de eigen kring. De ideale combinatie, 
lekker eten, en gezelligheid. 
 
De vraag: ‘Wat is het lekkerste dat je ooit in Zilt hebt gegeten?” vindt hij 
lastig te beantwoorden. Hij is geen moeilijke eter, maar pasta met prei in 
roomsaus was hem wel erg goed bevallen. Al met al een erg tevreden gast, 
die hoopt op nog veel lekkere gezellige maaltijden in Zilt. 

Gebeds– en dankpunten 

We zijn dankbaar voor: 
 
• nieuwe kernbewoners 

• een tot op heden gezond huis tijdens co-
ronaperiode 

• onze meewoners 

• ondersteuning in gebed en financie n 

• een betrokken bestuur 

• het nieuwe bestuurslid pastoraat Steven 
Verhorst 

• de nieuwe opmaakster van de vriendenbrief 
(let op de mooie opmaak van deze brief!)   

en nog veel meer ontelbare zegeningen die ons 
ten deel vallen. 

Wilt u meebidden voor: 
 

• een goede inburgering van kern- en  
meewoners 

• rust en vrede zodat mensen die in een lastige 
periode hier komen hun leven weer op de rit 
kunnen krijgen 

• goede gezondheid 

• eenheid in het nieuw gevormde team kernbe-
woners 



 

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedig-

heid, zelfbeheersing (Gal.6:22). 

 

Ons keukenraam biedt uitzicht op een vogelkers. Het is een boom die vroeg in het jaar bloeit. Meestal zijn de kersen in 

juni al rijp. De vogels zijn er gek op: het is een komen en gaan van houtduiven, merels, lijsters en soms pikken zelfs mezen 

een kersje mee. 

 

Dat deed me denken aan de vrucht van de Geest. Die prachtige vrucht, die hierboven beschreven is. Het bijzondere is dat 

het geen resultaat op ons eigen werk is. Het is niet ons verdiende loon, het is niet ons bezit, het is niet onze status of posi-

tie. Het is een vrucht die in ons groeit door het werk van de Geest in ons hart. Het beschrijft hoe je, door Gods genade ver-

nieuwd, in het leven kunt staan. Je karakter wordt veranderd. 

 

Soms denk ik weleens dat wij, in ons supermarktbestaan, vergeten zijn dat vruchten moeten groeien. Die zijn er niet zo-

maar. Maar wij willen alles nu. Zo kan je ook naar jezelf kijken. Vol frustratie en ongeduld. Waarom kon ik niet liefheb-

ben? Vrede hebben? Vriendelijk zijn? Geef jezelf de tijd om te groeien. Geef de Geest de ruimte. 

 

Wat we misschien ook vergeten is hoe gewenst deze vrucht is. De vogels weten wel hoe nodig de vogelkers is. De bessen 

van de vorige winter en van de klimop zijn er niet meer. De vogels hebben veel monden te voeden met al die jongen. Hon-

ger dreigt. En dan, als eerste vrucht, is de vogelkers rijp! 

 

Zo is er in deze wereld een honger naar de vrucht van de Geest. Honger naar goedheid, in een wereld vol ellende. Honger 

naar zachtmoedigheid, in een harde wereld. Honger naar geloof, in een wereld zonder illusies. 

Kan door Gods Geest deze vrucht ook in u groeien? 

Vrucht 

Steun Zilt met een gift! 

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 ac-

cent ligt op de Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn. De naam Zilt verwijst naar een Bijbelgedeelte in Mattheu s 5. Daar 

noemt Jezus zijn discipelen het ‘zout der aarde’ 

Zilt is voor de gastopvang voor een belangrijk deel af-

hankelijk van giften van kerken en particulieren. Uw gift 

is altijd welkom op IBAN  NL84 RABO 0359 0952 59 

t.n.v. Stichting Zilt te Gorinchem. We staan als ANBI ge-

registreerd, dus uw gift is aftrekbaar 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. 


