
 
Beste vrienden, 
 
Op het moment van schrijven heeft 
de lente volop intrede gedaan in ons 
land. De houtkachel staat nog maar 
een enkel keertje aan. We genieten 
van de zon, de tuin waarin van alles 
bloeit, kopjes koffie op het terras, 
en van elkaar. De kindjes spelen 
heerlijk in de tuin van Zilt en bren-
gen levendigheid en vreugde.  
 
Na een periode waarin we gehinderd 
werden om te doen wat we zo graag 
doen, zijn we dankbaar dat er nu geen 
maatregelen meer zijn. De deur staat 
weer open voor iedereen die aan wil 
schuiven voor een kopje koffie en een 
goed gesprek.  
 
We zijn bevoorrecht dat we op deze 
plaats lief en leed met elkaar mogen 
delen. De familie Peene verwacht in 
augustus een kindje. We kijken uit 
naar deze nieuwe Zilt-baby.  
In de afgelopen tijd verhuisde Marian-
ne vanuit Zilt terug naar haar woon-
ark. We zien haar nog regelmatig in 
Zilt, en verderop in de nieuwsbrief 
blikt ze terug op haar tijd in Zilt.  

We namen afscheid van Sharon en haar 
baby Noureddine, en ook Alex is eind 
april terug naar zijn eigen huis gegaan.  
Tijdens de kerstdagen zijn we opge-
schrikt door het plotselinge overlijden 
van Fred. Fred bezocht jarenlang weke-
lijks de open maaltijd. Hij wordt gemist! 
 
Franklin is bij ons in Zilt komen wonen, 
en voor de nu nog lege kamers en het 
huisje zijn er kennismakingen en intake-
gesprekken. Heeft u zich weleens afge-
vraagd hoe zo’n proces nu eigenlijk 
gaat? Verderop in de nieuwsbrief leggen 
we dit aan u uit. We wensen u veel lees-
plezier, en graag tot ziens bij ons in Zilt.  
 
Hartelijke groeten, 
 
Anne, Chris, Emily, Franklin, Gerda, Han-
neke, Hans, Iris, Joanne, Judit, Lize, Luuk, 
Lydia, Merit, Pedro, Regina, Twan, Vere. 
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Open Dag zaterdag 
11 juni 2022 
 
Het is een tijd geleden dat het moge-
lijk was een Open Dag te organiseren. 
Maar zaterdag 11 juni a.s. zijn jullie 
echt weer hartelijk uitgenodigd voor 
een Open Dag in Zilt! 
 
Misschien komt u vaker in Zilt, mis-
schien bent u een 'oude bekende', 
misschien bent u een verwijzer naar 
Zilt of bent u gewoon eens nieuwsgie-
rig hoe alles reilt en zeilt in Zilt... Hoe 
dan ook... we vinden het leuk u te ont-
moeten! 
 
Tussen 13 en 16 uur geven wij rond-
leidingen, laten we u op scherm din-
gen zien, is er voor kinderen genoeg 
leuks te beleven en laten we u genie-
ten van lekkere hapjes en drankjes. 
Tot ziens op 11 juni! 

Benieuwd naar meer informatie? 

Kom naar de open dag! 
 

Op onze website staat het jaarverslag: 
www.leefgemeenschapzilt.nl 



Marianne blikt terug op haar tijd in Zilt. 
 
Ik woon er inderdaad niet meer, ik ben terug op mijn mooie woonark en dat voelt nog wat onwennig. 
Zilt kwam op een bijzondere manier op mijn pad, ik woonde al 20 jaar in Gorinchem en was totaal niet op de hoogte van 
het bestaan van Zilt. 
Mijn echtgenoot is jarenlang zwaar ziek geweest en ik werd al die tijd 
overspoeld door zijn angst, pijn en paniek; we zaten in een permanente 
crisissituatie. Ook ik draaide door, ik kon gewoon niet meer en ik wilde 
ook niet meer. Ik heb letterlijk gebeden of ik alsjeblieft de volgende och-
tend niet meer wakker hoefde te worden. 

 
In mijn therapiegroep zei toen iemand: "Waarom ga je niet eens bij Zilt kijken en koffie-
drinken, je kunt er ook een tijdje mee wonen" 
Als antwoord op mijn gebed was Zilt veel beter dan waar ik om gevraagd had! Zilt werd 
mijn reddingslijn. 
Zilt is bijzonder in zijn eenvoud, Zilt sluit je in zijn hart. 
De kern van Zilt zijn de mensen die er wonen, lieve godvruchtige mensen die altijd een 
luisterend oor bieden, een bakje troost voor je hebben, bij wie je mag zijn wie je bent; zelfs 
als dat - zoals in mijn geval - een "basket case" is. Zilt biedt geen therapie, Zilt biedt liefde, 
troost, veiligheid, vertrouwen en geloof. Zilt helpt je je last te dragen die even te zwaar was 
om alleen te torsen. 
Ik heb Zilt en zijn bewoners in mijn hart gesloten en ben nog iedere dag dankbaar dat ik 
niet gekregen heb waarvoor ik gebeden heb. God heeft mij gegeven wat ik nodig had. 

Oud meewoner aan het woord  

“Zilt biedt liefde, troost, veiligheid,  

vertrouwen en geloof” 

Na 2 jaar van relatief weinig activiteiten onder ons dak zijn we dankbaar dit jaar weer 
een plaats te kunnen bieden aan de Alpha-cursus. Er is een ruime groep deelnemers 
die interesse heeft om meer te weten te komen over het christelijk geloof. En een actie-
ve groep vrijwilligers uit diverse kerken om de avonden te leiden. De cursus begint 
met een maaltijd en een gezamenlijk stukje les over bijvoorbeeld gebed, of de vraag 
wie Jezus is. Na een kop koffie of thee wordt er doorgepraat over het onderwerp in 
kleine groepjes. 
Enig klein nadeel aan dit opsplitsen van een grotere groep is dat het voor ons kernbe-
woners even een puzzel is wie op welke cursusavond zijn woonkamer af kan of wil 
staan aan een kleine groep. Heb je zelf interesse in het volgen van een Alpha-cursus, 
kijk dan eens op: www.alpha-cursus.nl We bevelen het van harte aan. 

Wist u dat… 
Er in Zilt weer veel jong grut rondspringt op de trampoline, 
Dat ook ouderen nog weleens een sprongetje wagen, 
Dat de kuil onder de trampoline niet meer zo diep is 
Dat volwassenen dus op de grond springen 
Oudere jeugd waarschijnlijk met natte sokken de lucht in veert 
De trampoline daarom vooral bedoeld is voor de kleinsten onder ons 
Volwassenen wel heerlijk in de zon kunnen liggen op die trampoline…. 
….. Tot er een kind op ze springt 

Over de vloer  



Tring, de telefoon gaat. Sociaal Team Gorinchem. Of we nog plek hebben voor 
een moeder met twee kinderen. Moeder is in scheiding en ondanks dat ze ur-
gentie heeft, moet ze zo spoedig mogelijk een eigen plek krijgen. Ik antwoord 
dat we helaas geen plek vrij hebben in onze aanleunwoning (voor klein gezin).  
Even later word ik gebeld door een wat oudere meneer. Ik kan hem niet goed 
verstaan door een flink accent, hij heeft een moeilijke tijd achter de rug en een 
man van de kerk had hem getipt om naar Zilt te bellen. Is dit een aanvraag voor 
meewonen of zoekt deze man gewoon een plek om zijn verhaal te doen?  
 
In het laatste geval kan ik hem natuurlijk uitnodigen voor de dagelijkse koffie-
momenten of voor de open maaltijd op donderdag. Na even te hebben doorge-
vraagd blijkt deze man geen vaste woon- of verblijfplaats meer te hebben en op 
zoek te zijn naar een plek om te wonen. Hij zou problemen hebben gekregen en kan nu niet bij zijn vrouw blijven.  
 
 

Ik vertel wat over Zilt en het leven in de leefgemeenschap. Ik zeg er ook eerlijk bij dat Zilt 
geen plek is voor mensen met een drugs- of alcoholverslaving of mensen met te zware psy-
chiatrische problematiek, om te voorkomen dat hij voor niks op kennismaking zou komen. 
Altijd als ik dit zeg voel ik me wat beschroomd, want ik wil graag gastvrij zijn, maar ik zeg 
dit ook omdat Zilt een veilige plek moet zijn voor (jonge) kinderen en kwetsbare andere 
volwassenen. Ook realiseer ik me dat voor deze doelgroep gerichtere hulpverlening is. 
Meneer antwoordt dat dit niet het geval is. Ik nodig hem uit voor een kennismaking. Onder 
het genot van een bak koffie kan hij iets meer horen en zien van Zilt en kunnen wij iets 
meer horen over zijn achtergrond.  

 
Een week later zitten we als kernbewoners met elkaar in gesprek 
tijdens onze wekelijkse ‘vergadering’ op donderdagavond. Meneer is 
voor kennismaking geweest. Er is een aanvraagformulier meegege-
ven. Daarin staan allerlei vragen, over de huidige situatie, verwach-
tingen van Zilt, vragen over bijv (eerdere) hulpverlening, schulden, 
contact met justitie etc. Dit geeft ons een goed beeld van de situatie.  
Meneer heeft het formulier ingevuld en er zijn wat twijfels onder de 
kernbewoners of de aanvraag wel passend is. Meneer woont zo’n 7 
jaar in Nederland en komt uit een heel andere cultuur. Dat kan in de 
praktijk van alledag soms best ingewikkeld zijn, door een taalbarrie re 
of cultuurkloof. Meneer heeft een 6 jaar geleden een crisisopname 
gehad in de GGZ en hij was hier niet open over in de kennismaking.  
We besluiten om een intakegesprek te plannen en hier dieper op in te 
gaan. In dit gesprek worden twee kernbewoners ondersteund door 
Saakje. Zij is een vrijwilliger die als ervaren maatschappelijk werker 
het gesprek leidt en ons als kernbewoners na afloop adviseert.  
 
Zomaar een greep uit de praktijk van twee aanvragen in Zilt. Gasten opvangen is een van de belangrijkste doelstellingen 
in Zilt. Het is mooi om dit te kunnen doen en mensen voor een periode in hun leven een thuis te bieden met warmte, ge-
zelligheid, aandacht en regelmaat.  
In 2021 hadden we 74 aanvragen. Soms is er simpelweg geen plek, maar regelmatig voeren we kennismakingen en inta-
kes. Dit is een zorgvuldig proces. We willen dat mensen die hier wonen bereid zijn om te participeren in een leefgemeen-
schap. Ook proberen we te voorkomen dat mensen met te zware problematiek in Zilt wonen.  
In de afgelopen 23 jaar zijn er 143 meewoners opgevangen. Allemaal unieke mensen, vaak in een moeilijke periode van 
hun leven. Het is een voorrecht om in het gewone leven met zoveel verschillende mensen een periode te mogen optrek-
ken. Gasten halen wat en brengen wat mee. En iedereen heeft een eigen verhaal.  

De situaties en personen zijn fictief. 

Hoe behandelt Zilt een aanvraag? 



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. 

Gen. 1:25: God maakte alle soorten in het wild levende dieren… 
 

Als je uit de schepping iets kunt leren, dan is dat: dat God van variatie houdt. We raken als mensheid de tel kwijt 
van hoeveel soorten dieren er zijn. Allemaal dieren, mannetjes en vrouwtjes, met hun eigen bewegingen, voedsel, 
kleurtje, leefgebied en noem maar op. En dan heb ik het nog niet over de planten gehad. 
Een grote sprong naar mensen. Ook in het maken van mensen heeft God zichtbaar plezier gehad. Al die verschei-
denheid in neuzen, ogen, haren, kleurtjes; er zijn mensen in alle soorten en maten. 
Ik vraag me weleens af of wij mensen zo goed zijn in variatie. Of wij verscheidenheid en verschil wel kunnen waar-
deren. Tanden moeten recht staan, haar mag vooral niet uitvallen boven op je hoofd, maar haar op je schenen… 
Mensen van verschillende kleuren of leeftijden of geslacht worden anders behandeld. Soms tot op het beschamen-
de toe. 
En dan heb ik het nog niet gehad over dat de maatschappij houdt van zelfredzame burgers. Maar voor mensen die 
formulieren en websites moeilijk vinden, is bijvoorbeeld de overheid onoverzichtelijk. 
Maar zouden we met geduld en ook vrolijkheid om kunnen gaan met al die rare knakkers, snuiters en kwibussen? 
Het lijkt me prachtig om deze mensen verwachtingsvol tot bloei te laten komen, voor zover dat in onze macht ligt. 
Zodat we kunnen zien wat God in hen gelegd heeft. 
En als we dan toch éénheid in verscheidenheid zoeken, laten we dan bij Christus beginnen. In Hem één zijn met 
allen die in Hem geloven. In Hem iets moois verwachten van al die snuiters waar Hij iets in zag toen Hij voor de tien-
miljardste keer aan een nieuwe mens begon. Je realiseren dat je misschien zelf wel een vreemde kwibus bent. 
Waar Hij iets in ziet! 

Knakkers, snuiters, kwibussen 

De huidige kernbewoners 


