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Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u
verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.
1 Joh 1:5

Meer dan een kribbe?
Kerst is meer dan een kribbe met een baby!
De baby in de kribbe hoorde bij God’s reddingsplan.
We doen allemaal verkeerde dingen. Als je verkeerd doet, hoor je
straf te krijgen. Maar God wilt niet straffen. Hij wil juist vergeven.
Dus bedacht Hij een reddingsplan. Jezus kwam naar de wereld
en op 30jarige leeftijd stierf Hij aan het kruis en droeg daarmee
onze zonden. God zei; wat jij hebt uitgevreten…… wat je ook
gedaan hebt. Daar ga ik de boete voor betalen.
Maar waarom dan die kribbe?
Het feit dat Jezus uit Maria geboren werd, is meer dan bijzonder.
Omdat Maria maagd was, is Jezus zuiver geboren. De zondige
natuur van een aardse vader kon niet bij Hem komen. Hierdoor
was Jezus volledig zonde vrij en de meest vriendelijke persoon die
ooit op aarde heeft geleefd. Daarom is het zo bijzonder dat Jezus
werd geboren uit de maagd Maria.
Maar wat hebben wij daar nu aan?
Na drie dagen stond Jezus op uit de dood. Hij zei; Ik ga nu naar
de Vader, maar ik stuur de Heilige Geest die altijd bij jullie is en
jullie zal helpen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn dus
God. Dit is wat veel christenen ervaren als ze God ervaren. Jezus is
door de Heilige Geest altijd bij ons! Daarom hebben wij vandaag
de dag dit kerstverhaal nodig! Het is niet eeuwenoud, het is een
wonder van vandaag! En JIJ kunt Hem ervaren!

Geplande activiteiten
Elke donderdagavond
vanaf 17:30 warme maaltijd.
Graag reserveren.
Vrijdag 15 januari 19:30
Sing-in Tiel. Scheeringlaan 2
(vanuit Rehoboth
gemeente)
Vrijdag 5 februari 19:30
gebedsavond voor de stad
Tiel.
TOV weerstraat 26

Belangrijke
mededeling
Donderdag 31 december zijn
we gesloten en zal er geen
diner zijn bij TOV i.v.m
oudjaarsdag.
Ook 1 januari zijn wij gesloten.
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23 december 2015
“Als het kerst is in 2015, gaan we een kerstdiner
organiseren met mensen die eenzaam zijn of die
vanwege financiele redenen geen lekker
kerstdiner hebben, en we willen dat TOV vol zit”.
Dit was ons gebed van 2015. We hadden zo’n
verlangen om dit kerstdiner te organiseren. God
heeft het mogelijk gemaakt! Ons gebed is
verhoord. Want wat waren er veel mensen! TOV
zat vol!
Bovenstaande stukje tekst zijn de woorden die
de mensen te horen kregen tijdens het
kerstdiner. Het was gaaf om voor zoveel mensen te vertellen waarom Jezus naar de wereld is
gekomen.
Maar hoe kook je nou voor 50 mensen met drie pitjes en een niet zo’n professionele keuken?
Ook daar bedacht God een oplossing voor. Hannie heeft samen met wat andere mensen
heerlijk indonesisch voor ons gekookt. Ze is gewend om voor veel mensen te koken en had goed
kookgerei om dit kerstdiner mogelijk te maken. We zijn haar heel dankbaar want anders was het
niet gelukt. Ook haar man was mee met nog wat mensen om heel mooi live muziek voor ons te
maken.
We willen de mensen die ons hebben geholpen op financieel gebied en op praktisch gebied
heel erg bedanken!
Natuurlijk hebben we foto’s!
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Pan de vida! (Brood des
levens).
Samen met u willen wij
sparen voor Pan de Vida;
een stichting met
kinderrestaurants waar
kinderen elke dag een
warme en voedzame
maaltijd kunnen krijgen.
Vanuit het concept willen
wij maandelijks dit project
ook steunen. Gewoon
omdat wij elke dag te eten
hebben en willen denken
aan hen die dat niet
hebben.
Deze kerstkrans waar jullie op konden bieden heeft 30 euro
opgebracht! De gelukkige is de moeder van Jeroen die bij TOV
werkt.

Mooie ontwikkelingen.
Ook deze maand zijn er weer veel mooie dingen gebeurd bij TOV!
Zo zien we steeds vaker dat mensen TOV weten te vinden.
We zijn op TV geweest in het programma ‘geloof en een hoop
liefde’ , we hebben in de krant gestaan en zijn geïnterviewd door
het vrij zijn magazine. Hierdoor weten meer mensen wie we zijn en
wat we doen en komen er ook meer vragen.
De afgelopen maand hebben we veel noodhulp geboden.
Boodschappen voor mensen die echt niks meer hebben en
maaltijden tussendoor. Ook zijn er veel dakloze mensen die TOV
bezoeken en hier genieten van gezelligheid en eten. We zijn
dankbaar dat we deze hulp mogen bieden en vinden al deze
nieuwe contacten erg leuk. We kennen op deze manier veel
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mensen en vinden het fijn om deze mensen te kunnen helpen. Dit is hoe wij TOV zagen toen de
stichting werd opgericht in februari van dit jaar. We hadden nooit gedacht dat alles zo snel zou
gaan en dat God zoveel wilde doen in Tiel.
Vrijwilligers.
Vanwege de groeiende drukte is het steeds meer noodzakelijk dat we met twee mensen
werken.
We hebben besloten om op maandagmiddag open te zijn. Omdat we steeds meer noodhulp
willen bieden is het best lastig als we het weekend dicht zijn en dan de maandag ook nog dicht
zijn. Dit betekent dat we het ook steeds drukker krijgen.
We zijn op zoek naar iemand die af en toe een dagje bij TOV wilt werken zodat wij soms vrij
kunnen nemen. Ook vanwege vakantie is het makkelijk om iemand te hebben die we dan
kunnen bellen.
Het moet iemand zijn die kan werken met mensen met een beperking en alle voorkomende
werkzaamheden kan doen. Dit betekent simpele horeca en het begeleiden van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. In de toekomst moet deze persoon TOV alleen kunnen openen
en afsluiten.
Bidden.
Elke ochtend als we open zijn 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 klanten 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.
Wij als TOV helpen hierbij door te zorgen voor wat lekkers bij de koffie tijdens deze avonden en in
gebed naast hen te staan. 15 januari zijn jullie weer welkom voor de sing-in.
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. We willen hier graag mee doorgaan. De volgende gebedsavond valt op 1 januari.
Deze slaan we dus een maandje over. 5 februari zal de volgende gebedsavond zijn bij TOV aan
de Weerstraat 26. Parkeren kan dan gratis aan de Waalkade. De tijden zijn hetzelfde als bij de
sing-in. 19:30 inloop en om 20:00 uur willen we starten.
Ons 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 of oude spullen waar wij weer
iets moois van kunnen maken voor in de winkel.
Dankpunten!
- Dat de maaltijden elke donderdag mogen doorgaan en steeds uitbreiden.
- Dat we sing-in en gebedsavonden mogen hebben.
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- Dat we ook noodhulp kunnen bieden.
- Dat het kerstdiner zo ontzettend geslaagd is.
- Dat iedereen binnen TOV hartstikke hard werkt en met een vrolijk humeur!
Gebedspunten!
- Dat er mensen binnenkomen die we over Jezus kunnen vertellen.
- Voor de nieuwe ontwikkelingen en ideeën rondom noodhulp.
- Voor de sing-in en gebedsavonden. Dat er mensen Jezus mogen leren kennen en de avonden
bezoeken.
- Dat de woorden die gesproken zijn tijdens het kerstdiner mogen landen in de harten van de
mensen.
- 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.
- Wij verzorgen traktaties op scholen voor kinderen uit bijstandsgezinnen.
- Noodhulp op gebied van eten en boodschappen.
- Wij maken pakketjes voor bijvoorbeeld gevangenissen om mensen een hart onder de riem te
steken. Dit kan in Nederland, maar ook in het buitenland.
- Tevens sturen wij pakketjes op met primaire levensbehoeften voor Nederlandse gevangenen in
het buitenland omdat onze overheid hiermee is gestopt.
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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