Nieuwsbrief maart
2016.docx

Nieuwsbrief
juni.docx

Nieuwsbrief
juni.docx

Nieuwsbrief augustus

TOV!
Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl
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Gelukkig bent u als u beledigingen , vervolgingen, leugens en laster
te verdragen krijgt omdat u bij Mij hoort. Wees er blij om en jubel
het uit! Want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar.
Matt 5:11 en 12

Gelukkig?!
“Wat zeggen ze nu weer? Ik zal ze eens even de waarheid
vertellen. Ik ben er klaar mee!”
Tja…. Dit is een gezonde reactie als er dingen over je gezegd
worden die niet waar zijn. Maar is dit hoe we moeten reageren?
Als we bovenstaande tekst lezen zien we dat de reactie op
beledigingen heel onnatuurlijk is. We zijn geneigd om wraak te
nemen of om boos te worden.
Dat is niet wat Jezus ons leert. Hij zei; Keer de andere wang toe.
Hij zei; Bidt voor wie jullie vervolgen.
Maar oh wat is dit moeilijk.
Bij TOV hebben we dit de afgelopen weken sterk ervaren.
Na een hele mooie periode waarin we echt geweldige dingen
hebben mogen meemaken en een jaar waarin TOV ontzettend
geggroeid is, hebben we nu ook de andere kant gezien.
De afgelopen weken waren pittig voor ons. Naast de mooie
dingen willen we ook graag moeilijk dingen delen met jullie.
Het was druk bij TOV en dat is goed. Maar het laat ook zien hoe
groot de nood is. Dit betekent ook dat er verslaving binnenkomt
en wij letterlijk oog in oog staan met de duisternis. Daarnaast
wordt er veel geroddeld over TOV. Bovenstaande tekst kregen
we van twee mensen en heeft ons erg bemoedigd.
Ja… het waren drukke weken en we waren geestelijk erg moe.
“Ik ga deze week met lood in mijn schoenen naar TOV” zeiden
we tegen elkaar. Dat is niet wat we willen en daar moeten we

Geplande activiteiten
Elke donderdagavond
vanaf 17:30 warme maaltijd.
Graag reserveren.
Vrijdag 2 september 20:00
gebedsavond voor de stad
Tiel. 19:30 inloop.
TOV weerstraat 26
Maandag 12 september
18:00 startavond Alpha! Met
eten. 5 september is de
startavond voor teamleden.
Vrijdag 16 september 20:00
Sing-in Tiel. Onder leiding
van: Jos Refo.
Scheeringlaan 2
(vanuit Rehoboth
gemeente) 19:30 koffie.
Vrijdag 7 oktober 20:00
gebedsavond voor de stad
Tiel. 19:30 inloop.
TOV weerstraat 26

Belangrijke
mededeling
In oktober valt de sing-in op
de 2e vrijdag van de maand.
Dus op 14 oktober.
Vrijdag 16 september is er
ook sing-in.
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echt voor waken en voor bidden.
Want Hij die is mij is, is sterker dan Hij die in de wereld is!! September is begonnen en dat
betekent dat we weer gebedsavonden en sing- in avonden hebben waar we erg naar uit
kijken. Ook Alpha gaat van start. Allemaal mooie dingen om naar uit te kijken en waar we
dankbaar voor zijn.
Waar God's koninkrijk zichtbaar wordt zal er strijd zijn en daar zijn we ons erg van bewust. We
weten dat de afgelopen weken daarmee te maken hebben. Naast de moeilijk dingen zien we
namelijk ook dat God radicaal ingrijpt. We hebben zelfs mogen zien dat iemand werd genezen
van pijn in haar rug. Licht en duisternis naast elkaar. Dat is pittig……

Nieuwtjes!

Als jij in de omgeving van Tiel woont en je hebt nooit goed uitgelegd gekregen wat de basis is
van het christelijk geloof in Jezus Christus, dan kun je deze cursus als cursist volgen! Zo kun je
Jezus persoonlijk leren kennen en ontdekken wat Hij in jouw leven kan doen.
http://www.alphanederland.org/ op deze website kun je meer informatie vinden.
De eerste avond is een open avond. Je kan deze avond bijwonen en dan beslissen of je aan de
cursus wilt deelnemen of niet. We gaan lekker eten met elkaar en daarna een mooie avond
hebben. Deze avond start op 12 september om 18:00 uur.
Je kan je aanmelden via info@toveten.nl.
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Maaltijd op dinsdag.
De afgelopen weken zijn wij bezig geweest om onze maaltijd uit te breiden naar twee dagen
per week. Dit is gelukt!
Omdat wij dit niet zelf willen doen vanwege de drukte voor ons, was het nodig dat er mensen
zouden zijn die dit op zich willen nemen. Wij hebben hiervoor gebeden het afgelopen jaar en
hebben dit in de hand van God gelegd.
Een tijd geleden hebben twee vrienden contact met ons gezocht en vertelt dat het hun
verlangen is om een maaltijd te organiseren die mensen niet hoeven te betalen.
Om een lang verhaal kort te maken….. Dinsdag 20 september zal de eerste dinsdag zijn waarop
we maaltijden gaan verstrekken net zoals op de donderdag. Vanaf 20 september is er om de
week op dinsdag maaltijd. De andere week is er op maandag alpha.
Gerrit Huls en Bram van Eldik nemen de verantwoordelijkheid op zich.
Mocht je het leuk vinden om te helpen op dinsdag, neem dan contact op met ons want op zo’n
avond hebben we minimaal 8 mensen nodig.
Vluchtelingenwerk.
Afgelopen week is er iemand bij TOV langs geweest van vluchtelingen werk. Omdat
vluchtelingen vaak eenzaam zijn en een hoop problemen hebben, zocht zij een plek waar deze
mensen misschien heen kunnen of iets kunnen betekenen op gebied van werk.
Wij hebben aangegeven dat zij ons wellicht zouden kunnen helpen met koken en creatieve
activiteiten. Super leuk! Het kan dus voorkomen dat er bij TOV een gast is uit een ander land die
heerlijk voor ons komt koken. We hopen op deze manier iets te kunnen bijdragen aan de
eenzaamheid van deze kwetsbare groep.

Een column van een dakloze bezoeker.
Een muziekje op de achtergrond…. Het geluid van het maken van verse cappuchino. Tevreden
geef ik Mo (de naam is gefingeerd, in werkelijkheid heet deze persoon anders) zijn cappuchino
en begroet ik hem. Mo vraagt pen en papier. Inmiddels ken ik deze vraag en ligt pen en papier
al bijna klaar als Mo komt. Ik weet dat er straks een frons op zijn gezicht ontstaat en dat Mo ons
dan niet meer hoort omdat hij volledig in zijn eigen wereldje zit. Hij schrijft gedichtjes en is super
trots dat ik beloofd heb dit gedichtje in de nieuwsbrief te verwerken.
God houdt van jou en mij he Wendy?! Ja Mo….. God houdt van jou en mij.
(Mo kan wat minder goed Nederlands, maar ik heb het gedicht letterlijk overgenomen omdat ik
het juist zo mooi vind)
Leven licht
Soms is het moeilijk om te overleven op deze prille aarde. Dat God in 6 dagen heeft geschapen
en aan de eind van de tunnel licht verscheen in de hemel. Zo heeft God het ons gegeven en
geschenk. God die al die heerlijke heeft gegeven om te koesteren en met liefde moet omgaan.
Dat is wat God bedoeld dat we eerlijk met mekaar om moeten gaan. Denk aan God dan zul je
beseffen dat God het geode met ons heeft. Ga heen en schenk u liefde aan iedereen waar je
van hou.
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Uurtje voor het buurtje
Op dinsdag brengen we boodschappen paketten rond. Ook nemen wij op dinsdag de tijd om
mensen te bezoeken. TOV is wel gewoon open op dinsdag.
Voor de boodschappen paketten zijn wij altijd super blij met voorraad. We hebben namelijk een
groeiende vraag naar boodschappen paketten. Wil je ons helpen om de voorraad aan te
vullen, dan kan je dit langsbrengen bij TOV.
Producten die we bijvoorbeeld veel nodig hebben zijn potten met groenten, pasta, ingeblikt
vlees, wasmiddel en cosmetica.

Boek van de maand september.
Nieuw bij TOV! Boek van de maand. Elke maand pakken we een boek uit de koopkast en een
boek uit de leenkast. We vertellen daarbij waarom het belangrijk is dat jij dit boek gaat lezen en
helpen je om een goed boek te kiezen tussen miljoenen boeken.
Deze maand uit de koopkast: Initmiteit.
Uit de leenkast: Het het lef.
intimiteit! Van Jan Pool.
Waarom kom je niet wat dichterbij? Dat is de vraag in dit boekje. Een
Klein boekje die makkelijk weg leest waarin jouw geleerd wordt hoe
je meer in intimiteit met God kunt leven. Een prachtig boekje als je
verlangd naar meer van God’s aanwezigheid.
9,95 euro.
Heb het lef van Anne van der Bijl.
Ga de strijd aan met de Goliats van
vandaag. Dit boekje is ook lekker klein en
leest makkelijk weg. Het gaat erover hoe je
de strijd aan kan gaan met de reuzen van
het leven. Anne van der Bijl is oprichter van open doors en inspireert
enorm!
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Bidden.
Elke doordeweekse ochtend bidden wij van 9:00 tot 9:30. Je bent
van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. We bidden
voor TOV en voor Tiel en specifiek voor bezoekers die vaak bij ons
komen.
Vanuit de
Rehoboth
gemeente wordt
elke derde
vrijdagavond van
de maand de
sing-in
georganiseerd.
Dit is een avond
waar we lekker
met elkaar zingen
en God groot maken. Het is om Tiel en de christenen in Tiel te
dienen op een laagdrempelige manier.
De volgende sing-in zal zijn op vrijdag 16 september om 20:00 uur.
Om 19:30 is er koffie. Het adres is Scheerlinglaan 2.
Wij als TOV helpen hierbij door te zorgen voor wat lekkers bij de
koffie tijdens deze avonden en in gebed naast hen te staan.
Naast deze sing-in hebben we tegenwoordig ook een avond
waarin we specifiek bidden voor de stad Tiel. De avond zal
gericht zijn op aanbidding en gebed. We weten dat God geniet
als we bidden.
De volgende gebedsavond is op vrijdag 2 september met
dezelfde tijdens als de sing-in. Het adres is Weerstraat 26 bij TOV.

Lukas 3:11  "Als u twee
jassen hebt", antwoordde
hij, "geef dan één ervan
aan iemand die er geen
heeft. Als u eten over hebt,
geef het aan iemand die
honger heeft."
Help ons deze tekst in
praktijk te brengen en steun
ons financieel en zorg
ervoor dat meer mensen
bereikt worden met het
evangelie.

Je kan parkeren aan de Waalkade. Dit is op vrijdagavond gratis.
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TOV steunen?
Jullie kunnen ons op verschillende manieren steunen.
Een financiële gift is voor ons een grote zegen. Dit kan door rechtstreeks over te maken op
NL67INGB0006752536 t.n.v stichting jij bent tov. Ook kan je ons financieel steunen door bij ons
een kopje koffie te drinken.
Tevens kun je ons steunen met tweedehands christelijke boeken en kleding.
We willen jullie heel erg bedanken! Ook zijn er meer mensen die ons structureel maandelijks
steunen. Dit is heel erg fijn!!
Dankpunten!
- Dat de maaltijden elke donderdag mogen doorgaan en steeds uitbreiden.
- Dat we nu ook op dinsdag maaltijden kunnen aanbieden.
- Dat Gerrit en Bram de verantwoordelijkheid van een extra avond op zich nemen.
- Dat we 12 september met Alpha gaan starten in Tiel!
- Dat we sing-in en gebedsavonden mogen hebben.
- Dat we ook noodhulp kunnen bieden.
- Dat meer mensen bekend raken met het evangelie, het goede nieuws!
- Dat iedereen binnen TOV hartstikke hard werkt en met een vrolijk humeur!
Gebedspunten!
- Dat mensen zich aanmelden voor de Alpha cursus en zo een verlangen naar God krijgen.
- Dat er vrijwilligers mogen komen voor de dinsdag maaltijden.
- Dat Gerrit en Bram de kracht van God mogen ontvangen om de dinsdag te leiden.
- Dat we in lastige tijden mogen blijven vertrouwen op God.
- Voor onze bezoekers. Dat ze mogen weten dat Jezus samen met hen wil optrekken!
- Dat het onderlinge contact tussen bezoekers vreedzaam mag verlopen en dat er geen ruzies
ontstaan in het pand.
- Voor de sing-in en gebedsavonden. Dat er mensen Jezus mogen leren kennen en de avonden
bezoeken.
- Dat God ons mag leiden en dat we Zijn stem zullen verstaan in wat we mogen doen binnen
TOV.
Bedankt! En tot de volgende nieuwsbrief!
Wie waren wij ook alweer?:
Stichting Jij bent TOV! is onderdeel van TOV eten. Samen met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt zetten wij ons in voor armoede, eenzaamheid en ziekte in Tiel. Dit doen wij door
verschillende activiteiten en TOV open te stellen voor ieder budget. Dat betekent dat mensen bij
ons zelf hun prijs bepalen naar eigen vermogen.
Activiteiten:
- Op donderdagavond vanaf 17:30 kunnen mensen bij ons eten. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld
eenzaam zijn. Maar ook mensen die om financiële redenen nooit eens lekker uit eten kunnen
aan. U kunt reserveren door te bellen of te mailen.
Vanaf 20 september zal er om de week op dinsdag ook een maaltijd aangeboden worden.
- Wij verzorgen traktaties op scholen voor kinderen uit bijstandsgezinnen.
- Noodhulp op gebied van eten en boodschappen..
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Iedereen is bij ons welkom. Wij willen ons juist richten op mensen die in onze samenleving niet
zoveel aandacht krijgen. Hoe de activiteiten verlopen kunt u lezen in de nieuwsbrief die elke
maand verschijnt.
In ons pand hebben wij een kleine christelijke boekwinkel gestart om zo Tiel bekend te maken
met het evangelie.
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