
 

Advent. 
 
De laatste maanden van een jaar zijn 
drukke maanden voor de meeste 
van ons. Boordevol verplichtingen, 
dingen die van ons verwacht wor-
den, of die we van onszelf moeten. 
We moeten soms zoveel.  
 
Als je om je heen kijkt naar reclames en 
sociale media, dan moeten activiteiten 
vooral gezellig zijn. Overal lampjes, 
kleuren en blije, stralende gezichten. 
Maar wat nu als je je niet stralend 
voelt?  
 
Terugkijkend op mijn jeugd koester ik 
warme herinneringen aan met elkaar 
in de kamer zijn. Ieder zijn eigen din-
gen omhanden, een boek, puzzel, lego, 
wat dan ook. Om saamhorigheid te er-
varen hoef je helemaal niet zo nodig 
iets samen te doen, of gesprekken te 
voeren, maar is het voldoende om sa-
men te zijn. Wat een rust en ontspan-
ning kan dat geven. 
Helaas heeft niet iedereen een warme 
plek om thuis te komen. Of je nou even 
je dag niet hebt, ronduit chagerijnig, 
opgewekt, of heel erg vrolijk bent.  
 
Een van de dingen die we tijdens een 
intakegesprek zeggen is: “Als je je wat 
minder voelt, sluit je dan niet op in je 
kamer, maar kom dan juist naar de kof-
fie of maaltijd, wees onder de mensen”. 
 
Het troost ons om te weten dat Jezus 
bij mensen wil zijn, bij ons wil zijn. De 
Ik ben, was en is, is nog steeds onder 
de mensen. En jij mag gewoon aanwe-

Een plaats om onder de mensen te zijn 
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zig zijn, met je mooie en minder mooie 
kanten. Elders in deze brief is hier 
meer over te lezen. 
 
En ja,  het leven is niet alleen maar 
zijn, soms is het echt een moeten. We 
hadden een stroomstoring in Zilt en 
dan moet er echt iemand een elektri-
cien bellen en ervoor thuis blijven. De 
koffie moet gezet, maaltijden moeten 
worden gekookt, de was moet worden 
gedaan. Maar als er een plaats is waar 
je weer op kracht kunt komen, waar je 
even alles wat moet, naast je neer kunt 
leggen, dan kun je de rest van het le-
ven weer makkelijker aan.  
 
Hier in Zilt proberen we zo’n thuis te 
bieden. Er zijn ook deze periode weer  
mensen verhuisd uit Zilt, die zich nog 
steeds welkom weten om op “onze” 
bank neer te ploffen. Ook zijn weer 
nieuwe mensen aan de groep toege-
voegd. We zijn dankbaar voor de volle 
kamers, de kleine Sifra die geboren is 
in het gezin Peene, en de kleine van ‘t 
Hof die op komst is. We zien uit naar 
een ieder, groot of klein, die God ko-
mende tijd op ons pad brengt.  
 
We wensen jullie vanuit Zilt ont-
spannen en gezegende feestdagen 
toe!  
 
Luuk, Gerda, Emily, Hanneke, Chris, 
Sytse, Iris, Annelies, Pedro, Joanne, 
Twan, Merit, Judit, Sifra, Franklin, Ro-
ma, Sem, Regina, Hans, Lydia, Lize, 
Vere en Jan. 

Jan helpt Twan met het 
terras 

Scheuren met de 
grasmaaier... 



In Zilt ontmoeten we regelmatig mensen die de open maaltijd of de koffiemomenten bezoeken. Eén van hen is Jolanda Snoek. 
Jolanda is 58 jaar, moeder van twee zoons en een dochter, werkt in een verpleeghuis en woont in Gorinchem-Oost. Regina stelt  
Jolanda wat vragen over hoe zij Zilt ervaart en beleeft.  
 
Leuk je te mogen interviewen, Jolanda! We zien je regelmatig in Zilt, maar hoe lang kom je eigenlijk al in Zilt en hoe ben je 
hier zo terecht gekomen? 
Al best lang, ik denk zo’n twaalf jaar. Dat was via Iris. Ik zat destijds bij Iris in de kerk en Iris nodigde me uit om in Zilt mee te 
komen eten met de open maaltijd. Het duurde nog een poosje, ongeveer een jaar denk ik, voordat ik ook echt daadwerkelijk 
kwam. Eerst kwam ik alleen eten op donderdagavond en later kwam ik ook regel-
matig koffie drinken. 
 
En toen ben je blijven komen. Wat sprak je aan? Waarom bleef je komen? 
De gastvrijheid van Zilt spreekt me aan. Het onderlinge contact en verbinding met 
andere mensen is fijn. Het is voor mij fijn om met volwassenen aan tafel te zitten, omdat ik anders altijd alleen met mijn kin-
deren ben. Ik ervaar Zilt als een plaats van rust. Ik kom ook regelmatig in Zilt om te bidden in de kapel. In Zilt krijg ik een luiste-
rend oor en Zilt is een plaats waar ik nieuwe contacten maak. Mijn netwerk is groter 
geworden, sinds ik in Zilt kom. 
 
Mooi dat je specifiek de kapel noemt. Wat betekent deze plek voor jou? 
Als ik hier ben tijdens het eten of met de koffie dan is het soms ook druk aan tafel. In de 
kapel is echt een plaats van rust. Het is fijn om in de kapel te bidden en uit de Bijbel te 
lezen, om met God bezig te zijn. Ik kan er een kaarsje aansteken. Het is er stil en er is 
weinig afleiding. De kapel is echt een plek waar ik graag kom. 
 
Gaaf om te horen! Is er nog iets dat je Zilt mee zou willen geven? 
Zeker op deze voet verder gaan. In al die jaren heb ik in Zilt heel wat wisselingen gezien 
en veranderingen meegemaakt. Wat ik echt een verbetering vind van de afgelopen tijd  
is de opgeknapte woonkamer, het is nu huiselijker. Ik kom graag in Zilt.  
 
Dankjewel Jolanda!  

Vaste gast Jolanda  

“De gastvrijheid van Zilt 

spreekt me aan” 

 

Over de vloer  

Leerlingen Gomarus 
Maandagmiddag 17 oktober is een groep leerlingen van de Gomarus scholengemeenschap langs geweest. Zij hadden een bur-
gerschapsmiddag en kwamen zich om die reden bij ons nuttig maken. Twaalf sterke handige jongens hebben ons geholpen 
met hout hakken en zagen, de tuin vegen, blad harken, snoeien, nieuwe viltjes onder meubels doen en sjouwwerk.  
Op 20 december zal dit een vervolg krijgen en mogelijk vaker. Een heel welkom initiatief vanuit het Gomarus! Dank jullie wel! 
 
AIA 
Aan het begin van de zomervakantie heeft AIA, Athletes in Action, weer een zomersportweek met jongeren en kinderen ge-
houden in onze wijk. Wat mooi om te zien hoe dit team met hun inzet mensen bereikt met het evangelie! Als Zilt staan we 
zo'n week graag om hen heen. 
 

Zaterdag 17 september hadden we 

als Zilt weer een stand op de 

Fokveedag. Het was leuk om mensen 

te spreken en te vertellen over Zilt.   



In Zilt eten we regelmatig met elkaar, drinken we koffie met elkaar. Hoe werkt dat?  

Vier keer in de week kookt er iemand (vaak een kernbewoner, soms een meewoner of oud-
bewoner). Op maandag eet één kernbewoner(sgezin) met de meewoners die er zijn en op 
woensdag ook. Op donderdag is er een open maaltijd waar ook mensen van buiten Zilt zich 
voor kunnen opgeven. Op zaterdag proberen we met zijn allen te eten.  

Waarom doen we dat? Eén van de pioniers van Zilt zei altijd heel nuchter: “eten moet je 
toch”. Samen eten betekent echter méér: een moment om de dingen van de dag te delen (het 
goede èn het moeilijke), om elkaar in de ogen te kijken, om heel gewoon bij elkaar te zijn zon-
der dat het gaat om wat je doet of wat je allemaal kunt. Om elkaar nabij te zijn.  

Daarom drinken we ook regelmatig koffie met elkaar. Dat voelde 
voor mij in het begin als een voortzetting van mijn studentenhuis 
van vroeger: altijd een reden om je eigen huis of kamer even uit te 
komen, tijd voor gezelligheid. En daar kan iedereen aan meedoen, 
van jong tot oud, van de kleine peuters hier in huis tot een oud-
bewoner die nog eens gezellig langskomt.  

Op je vrije dag met ruim de tijd of als je thuiswerkt alleen een snelle bak koffie. Met een warm vuur, 
soms met tranen om te delen, maar vooral vaak ook het gewone, goede leven. Met grappige dingen 
om samen even om te lachen en met zeker ’s ochtends regelmatig spelende kinderen aan onze voe-
ten. Sake Stoppels benoemde dit als: “de hoge roeping van het schenken van koffie en aandacht”. 
Een roeping waar we met plezier gehoor aan geven.  

Wat is het voor ieder van ons kostbaar om in een gemeenschap te staan waar je zowel thuis bent als gezien wordt!  

“Eten moet je toch…” of is het meer? 

Welkom voor koffie en thee! 

Zondag: na de kerk (ca 11.30u) 
Maandag: 10 uur en 20 uur 

Dinsdag: 10 uur en 20 uur 

Woensdag: 10 uur en 20 uur 

Donderdag: 10 uur 

Vrijdag: 10 uur en 20 uur 

 
Donderdag 18 uur open maal-

tijd (opgeven uiterlijk woens-

dag 18 uur) 

Spontane foto van Chris 
met zijn moeder Gerda 

Alphacursus 
Komend voorjaar hopen we weer 
ruimte te geven aan de Alpha-
cursus.  
Informatie en aanmelden: 
www.alphagorinchem.nl 

Nieuw leven in Zilt 
Op 25 augustus werd Sifra Johanna 
Peene(roepnaam Sifra)  geboren. Op 
zondag 23 oktober werd ze gedoopt. 
Sifra, welkom in de leefgemeenschap! 



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. 

Psalm 16:8 
We weten allemaal: Als iets zowel kwetsbaar en kostbaar tegelijk is, dan moet je er voorzichtig mee zijn! Hier in Zilt 
zijn veel ogen. Ogen zijn niet saai. De ene dag stralen ze, de andere dag zijn ze dof, het andere moment vochtig (van 
de slappe lach of verdriet). Het gebeurt allemaal.  
We proberen met elkaar om te gaan zoals we voor onze eigen ogen zorgen.  Daar is liefde, tact en voorzichtigheid 
voor nodig! In de vertaling van de BasisBijbel staat: Bescherm mij als het kostbaarste wat u heeft. Zorg jij goed voor 
iets of iemand van wie jij houdt, die voor jou kostbaar is?   
  
 
Het kostbaarste van God was Zijn Zoon Jezus Christus. God wist: Als ik Hem de wereld instuur, kan iedereen Hem 
grijpen en ze zullen niet voorzichtig met Jezus omgaan.   
Kon God de Vader het wel maken om Zijn Zoon zo prijs te geven aan de keiharde wereld die Hem aan een kruis 
doodde?  
Zie Jezus daar eens hangen, Gods oogappel. Dofheid op Zijn gezicht van het onmenselijke lijden. Of zie je ook een 
bijzondere, hemelse gloed in Zijn ogen? Hoe kan dat nu, in zo’n zwaar lijden?   
 
 
Misschien dit: Zou Hij niet gedacht hebben aan de ogen van al die miljarden mensen die in Hem zouden gaan gelo-
ven? Ogen veranderd van trotse naar nederige. Van doffe naar schitterende. Van ontrouwe naar trouwe.    
Hoe staan jouw ogen? Hoe kijk jij naar Hem? Is Hij kostbaar voor je? Bewaar Hem dan in je hart als je oogappel!  
 
 

Bewaar mij als Uw oogappel... 

De huidige kernbewoners 


