
 
Misschien herken je het in je eigen 

omgeving, hóeveel mensen zich in 

deze tijd ernstig zorgen maken. Vaak 

gaat het dan over zaken van belang: 

zorg over je eigen gezondheid of die 

van geliefden, de werkdruk op je 

baan in de zorg, financiële proble-

men, besluitvorming in de politiek, 

polarisatie in de maatschappij, con-

flicten in je familie of op je werk, de 

druk om vóór of tegen iets te zijn, de 

eindtijd, quarantaine waar je niet op 

zit te wachten, noem maar op… 

De Amerikaan Leo Buscaglia schreef 

ooit: “Worry never robs tomorrow of 

its sorrow, it only saps today of its joy.” 

Oftewel in mijn eigen woorden: je zor-

gen maken lost het probleem van mor-

gen niet op, het rooft alleen de vreugde 

van vandaag.  

In Zilt doen we ons best om aan de ene 

kant mee te leven met de zorgen die 

een aantal van ons hebben e n om aan 

de andere kant de vreugden van van-

daag te koesteren. Die zijn er veel! We 

schrijven erover in deze nieuwsbrief.  

Wat waren we dankbaar voor hout dat 

gebracht werd. We zijn blij met vrijwil-

ligers die komen helpen: van het snoei-

en van onze vele heggen tot technische 

ondersteuning voor de cv-ketel. En wat 

zijn de gewone dingen van het leven 

kostbaar: samen koffiedrinken bij een 

warm vuur in de kachel, gezelligheid, 

bezoekers die aan komen waaien in 

Zilt.  

Sharon woont sinds een paar weken 

met haar schattige baby’tje in Zilt en 

wat is het gaaf om weer zo’n kleintje in 

huis te hebben! Mooi om te zien hoe 

een oudere bezoekster met rijke erva-

ring in de kraamzorg, haar wijsheden 

dan kan delen met een jonge moeder.  

Onze kleuters en peuters Lize, Vere, 

Twan, Merit en Judit kletsen ons in 

koor de oren van het hoofd. Marianne 

knapt haar huis op en het wordt prach-

tig. Er wordt door een aantal dames 

gehaakt, gebreid, kussens gemaakt. De 

lootjes voor Sinterklaas zijn getrokken 

op het moment dat ik dit stukje schrijf 

en we hebben voorpret. We laten ons 

inspireren door een uitspraak van die-

zelfde Buscaglia: “Te vaak onderschat-

ten we de kracht van een aanraking, 

een glimlach, een vriendelijk woord, 

een luisterend oor, een eerlijk compli-

ment, iets zorgzaams: al deze dingen 

kunnen het leven van een ander com-

pleet veranderen.” 
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Vreugde – niet om geroofd te laten 

worden, maar om dankbaar te  

aanvaarden. Met in deze donkere  

decemberdagen de verwachting 

van de Vreugde van Kerst. Namens 

ons allen ook een gezegend 2022 

toegewenst! 

Met een hartelijke groet uit Zilt, 

Alex, Anne, Chris, Emily, Gerda, 

Hans, Iris, Joanne, Judit, Lize, Luuk, 

Lydia, Marianne, Marvin, Merit, 

Noureddine, Pedro, Regina, Sharon, 

Twan, Vere. 

De giften die we ontvingen voor 

de inrichting van Zilt worden 

goed gebruikt! 

Zo is er afgelopen zomer onder 

andere een muur opnieuw behan-

gen in de woonkamer en wordt er 

nog uitgekeken naar een nieuwe 

kast en andere stoelen.  

We kregen er een mooi compli-

ment over : “Het wordt hier steeds 

huiselijker.”  
Erna, bezoekster van de  

open maaltijd met baby Noureddine 



Bertus den Toom is een van de oprichters van Zilt, woonde van 

1999 tot 2006 in Zilt en is nog steeds betrokken als vrijwilliger.  

Bertus vertelt dat het bij de oprichting de wens was om gewoon 

ruimte te kunnen bieden aan de ander. Als je met meerdere mensen 

een pand betrekt is er altijd iemand thuis voor een praatje, een 

spelletje en wat gezelligheid.  

Hoe kijk je nu naar Zilt, is de wens uitgekomen?  

Jazeker. De beginperiode was intensief, maar daarbij ook een goede slijpsteen. Ieder deelt zijn leven op zijn eigen manier 

in en dan is er verschil in verwachtingen. Dit kan schuren, maar het vormt je ook. Er is een periode geweest van zoeken 

naar de juiste doelgroep. Het is belangrijk dat het past en iemand op de juiste plek zit, anders is het voor de meewoner 

niet goed en voor kernbewoners is dat moeilijk. Als ik nu naar Zilt kijk straalt het rust uit. Er is stabiliteit. Het pionieren 

is voorbij, maar het werk gaat door. Dit zou nooit kunnen zonder dat God erbij is. Het is Zijn werk. 

Waar heb je goede herinneringen aan? 

Aan de feestmomenten in Zilt. Dingen die we vierden met elkaar, maar aan de andere kant heb ik ook goede herinnerin-

gen aan de moeilijke momenten van rouw of verlies. Die zijn samenbindend, je hebt steun aan elkaar. Het is mooi het 

leven in zijn puurheid te kunnen beleven met elkaar. 

Vrijwilliger en pionier  

“Er is een grote eenzaamheid in de maatschappij. Dat maakt 

een leefgemeenschap als Zilt alleen maar relevanter” 

Aan tafel vroeg een bewoner of die verwar-

mingsketel nou echt zo ingewikkeld is dat we 

het nog steeds niet zelf kunnen. We blijven je 

ieder half jaar bellen om de verwarming aan of 

uit te zetten, ben je ons weleens zat?  

Nee, helemaal niet. Als je iets relatief makke-

lijk voor een ander kunt doen, waarom zou je 

het dan niet doen? Geen enkel probleem als 

jullie dan bellen! 

Zie je een toekomst voor Zilt? 

In de huidige samenleving meer dan ooit. Het 

contrast tussen arm en rijk wordt steeds gro-

ter en er vallen steeds meer mensen tussen 

wal en schip. Er is een grote eenzaamheid in 

de maatschappij. Dat maakt een leefgemeen-

schap als Zilt alleen maar relevanter.  

Bertus, namens ons allemaal bedankt voor je 

betrokkenheid! 

Heb lief, hout moet. 

We zijn dankbaar dat onze 

houtvoorraad door  vriendelij-

ke gevers gevuld is geraakt. We 

ontvingen het als geschenk van 

boven. Hartverwarmend. 

Prijsvraag!! 

We zijn bezig de gang van Zilt op te vrolijken. Bijvoorbeeld met foto's van alle afge-

lopen Zilt-jaren.   U/jij kunt hier ook aan mee helpen.  

Maak een schilderij, een tekening, een gedicht, een elfje of nog iets anders dat met 

Zilt te maken heeft en stuur dat naar het adres op de vriendenbrief. De winnende 

inzendingen komen bij ons in de Zilt gang te hangen en krijgen een plekje in de 

volgende vriendenbrief.   

       We zijn benieuwd! 



Het geven van hoop en leven 
Van het Bestuur 

Deze keer mag ik het stukje schrijven voor 'Het bestuur aan het woord.' Mijn naam is Steven Verhorst en ik maak sinds maart 

2021 deel uit van het bestuur van Zilt. Als bestuurslid pastoraat mag ik weer een andere kant belichten en op weer een ande-

re manier bijdragen; anders dan de vele anderen die betrokken zijn bij Zilt. 

Behalve bij bestuursvergaderingen mag ik soms ook even optrekken met de kernbewoners, die dag en nacht in Zilt wonen en 

veel van hun vrije tijd weggeven aan de meewoners en aan elkaar. Dat vind ik verrijkend! Wat mij getroffen heeft tijdens 

onze ontmoetingen in de laatste maanden, is de betrokkenheid van zowel de kernbewo-

ners als de (andere) bestuursleden bij hun medemens. Dat raakt me. Het is ook mooi om te 

zien dat die betrokkenheid en het verlangen om iets te betekenen,  voortkomt uit een ge-

loof in en vertrouwen op Jezus Christus, Die daarin zo’n bijzonder voorbeeld is. 

We zijn met elkaar (opnieuw) bezig met onze visie en missie. Wat drijft ons? We blijven 

dat aanscherpen. De kern (zoals ik die heb opgepikt) is dat we hoop willen bieden aan hen 

die daarvan te weinig hebben. En hoop doet leven. Niet alleen hoop voor een mooie toe-

komst, waar lam en leeuw samenzijn, maar ook nu al hoop, in deze wereld, waarin het 

Licht van de Wereld nog steeds mag schijnen. Door ons heen. Ook door u. 

We wensen u Gods zegen. 

Wat vinden onze kinderen van het leven in Zilt? 

We stelden een aantal vragen aan drie van onze Zilt kinderen, 

Twan (6), Merit (3) en Lize (3). 

De kinderen genieten enorm van elkaars aanwezigheid. Op de 

foto met het spel Twister zijn alle jonge kinderen van de kernbe-

wonersgezinnen met elkaar aan het spelen.  

Wat vinden jullie vooral leuk in Zilt?  
Koffie drinken en eten met elkaar. 
 

Het leukste plekje in Zilt? 
De woonkamer, want daar kunnen we lekker spelen en 
snoepjes eten! 

Ook leuk:  
Reinier en Luuk vertellen vooral 
grapjes.  

Twan:  
Arsen vind ik het liefste 
want we mogen heel veel 
filmpjes kijken van hem. 

Kinderbelevenissen 



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 accent 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 afhankelijk van giften van ker-

ken 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 geregistreerd, 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. 

Rom. 8:22: Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 

 

Barensweee n – dat is niet niets. Volgens mijn moeder doet maar e e n ding meer pijn dan bevallen, namelijk nierstenen. En 

zij kan het weten met tien kinderen. Dus als in de Bijbel staat dat de hele schepping barensweee n heeft, dan is dat heftig. 

De schepping, dat is de hele wereld, het universum om zo te zeggen. En dat is in barensnood. Erop of eronder. 

We weten allemaal dat in de wereld prachtige dingen bestaan, maar dat er door dat prachtige heen verschrikkelijke din-

gen gebeuren. Een leeuw is een prachtig beest, maar je moet hem niet tegenkomen want dan gebeurt er iets verschrikke-

lijks. Hetzelfde beest is dus bewonderenswaardig mooi en tegelijkertijd een verschrikking. 

Dat loopt helemaal door tot in ons hart. Prachtig zijn we allemaal gemaakt, maar wat kunnen er soms verschrikkelijke 

dingen uit een mensenhart voortkomen. Je wordt soms bang van de gedachten in je eigen hart. En soms denk je: wat gaat 

er winnen? Dat prachtige of die verschrikkelijke dingen? 

Gaat het chaos worden met die coronacrisis? En de huizenmarkt, dat kan toch niet zo blijven gaan? En hoe moet het met 

migratie? Gaat er een zorg-infarct komen? We leven in een prachtig land, maar wat zijn er veel dingen waar je angstig van 

kunt worden. Net als een bevallende vrouw. Ga ik het redden en eindig ik met een mooi kind? Of gaan we er allebei aan 

onderdoor? 

De Bijbel geeft hoop. De barensweee n geven uitzicht op een geboorte, van een nieuwe schepping. Waar leeuw en lam sa-

menleven. Waar geen corona meer is. Dat is nu nog niet zo. Het is soms bibberen, wakker liggen, lijden en moeite door-

maken. Het kan best angstig worden. Maar we eindigen met Jezus, het Kind van Bethlehem. 

Barensweeën 

De huidige kernbewoners 


