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.Ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend
tot in alle eeuwigheid. Amen.
Openb 1:18

Van wonder tot paasei.
25 maart vieren we goede vrijdag dit jaar en 27 maart is het
eerste paasdag.
We vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood! Zoals in
bovenstaande tekst staat….. Ik ben dood geweest en zie Ik ben
levend.
Jezus GAF zijn leven. Velen denken dat Jezus vermoord is. Maar
dat is niet waar. Het hele verhaal van de kruisiging is een
aaneenschakeling van wonderen. Aan het kruis zei Jezus; “Vader,
in uw handen beveel Ik mijn geest”. Dit betekent dat Jezus niet
vermoord werd, maar dat hij Zijn leven GAF. Alles is geprofeteerd
en van te voren uitgedacht door de grootste regisseur GOD.
Jezus is de redding waardoor de relatie tussen God en mens
hersteld kon worden. Jezus stond na 3 dagen op uit de dood om
voor eeuwig bij Zijn Vader te kunnen zijn. Zo hebben wij ook een
eeuwig leven met God als wij geloven in het wonder van het kruis
en als we geloven dat onze zonden aan het kruis zijn uitgewist en
als we geloven dat we in Christus dus meer dan overwinnaar zijn.
Wat een wonder!!! Jammer dat we nu vaak alleen nog de
paaseieren eten.

Geplande activiteiten
Elke donderdagavond
vanaf 17:30 warme maaltijd.
Graag reserveren.
Vrijdag 4 maart 20:00
gebedsavond voor de stad
Tiel. 19:30 inloop.
TOV weerstraat 26
Vrijdag 18 maart 20:00
Sing-in Tiel. Scheeringlaan 2
(vanuit Rehoboth
gemeente) 19:30 koffie.

Belangrijke
mededeling
Donderdag 24 maart zal er
géén maaltijd zijn. In plaats
daarvan hebben we vrijdag
25 maart op goede vrijdag
met elkaar een Paasmaaltijd!
Gewoon om half 6 zoals
altijd.
Graag reserveren!

Kies voor een eeuwig leven met Jezus!
Ik kan nog veel meer vertellen over het wonder van het kruis,
maar als je meer wilt weten raad ik je aan om met Pasen gericht
te zoeken naar wat God voor jou heeft gedaan!
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Paasmaaltijd!
Zoals je aan de zijkant kunt lezen bij de belangrijke mededeling, zal er donderdag 24 maart
geen maaltijd zijn. In plaats daarvan willen we graag met elkaar eten op vrijdag 25 maart. Het is
dan goede vrijdag.
Om half 6 is iedereen welkom om lekker te eten. Na de maaltijd willen we rond 19:30 met z’n
allen een film kijken die over het sterven van Jezus gaat. Dit is in samenwerking met de Rehoboth
gemeente. We hebben een groot beamer scherm dus iedereen kan het goed zien! Tijdens de
film zorgen we natuurlijk voor lekkere dingen!
We hopen zo met elkaar te ontdekken dat Pasen meer is dan een Paasei.
We zijn super blij met de donderdag avond. We zien dat het voor veel mensen echt een zegen is
dat ze bij ons mogen eten op donderdag. Het is altijd super gezellig.
We zitten op dit moment elke donderdag met een vol restaurant. Er is altijd genoeg eten, want
God weet van tevoren hoeveel mensen er komen eten.
Veel mensen die op donderdagavond komen eten, zien we doordeweeks ook vaak en eten
broodjes bij ons. Dit is super mooi en echt waar we op hoopten toen we begonnen met de
stichting. We zien ook dat God echt voorziet in kosten hiervoor. Zo ontvangen we giften die
maken dat we dit werk kunnen doen. Super bedankt hiervoor!
Wat we op dit moment hard nodig hebben, zijn mensen die ons structureel maandelijks willen
steunen. Zo worden onze inkomsten wat stabieler. Mocht je ons maandelijks willen steunen dan
kun je onderaan de brief ons rekeningnummer vinden.
Ook hebben we weer extra geld nodig om de paasmaaltijd te laten slagen. Dus een eenmalige
gift voor de Paasactie kunnen we ook zeker goed gebruiken!
We bidden dat God het evangelie op een bijzondere manier in Tiel brengt!
Nieuw eeuwig leven!
Vorige week stond onder dit kopje het verhaal van een man die zijn leven aan Jezus heeft
gegeven.
Dit kopje kunnen we laten staan, want we hebben weer een mooi verhaal van een man die zijn
leven aan Jezus heeft gegeven.
Met kerst hebben we kerstpakketjes uitgedeeld. We zijn toen in het hospice geweest. Een huis
waar mensen liggen die nog maar een korte tijd te leven hebben. Vorige week kwam een
medewerker van het hospice ons dit verhaal vertellen. Het kerstpakketje werd met open armen
ontvangen door een man die die ochtend was binnen gebracht. Hij las het kaartje wat erbij zat
en moest huilen. Hij vroeg aan deze medewerkers of Jezus ook voor hem gestorven was en of hij
ook een eeuwig leven kan krijgen zonder pijn en verdriet. De medewerkers vertelde hem dat dit
ook voor hem is en dat hij zijn leven aan Jezus mag geven en dan voor eeuwig bij God mag zijn
en dat Jezus ook voor hem is gestorven. Hij heeft zijn hart aan de Heer gegeven en is vlak
daarna overleden.
Halleluja. Het is nooit te laat om bij God te komen!
Voor ons is dit zo’n mooie bemoediging. We weten vaak niet wat het met mensen doet als we
iets uitdelen. Het is geweldig om te horen wat dan de uitwerking is en dat God het doet!!
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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. 18
maart zijn jullie weer welkom voor de sing-in.

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.

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 is op 4 maart. 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.
Alpha Tiel.
Samen met andere kerken in Tiel hebben we het verlangen om
Alpha cursus te starten. We zien de laatste tijd dat veel mensen
meer interesse in het evangelie krijgen en er komen ook mensen
tot geloof. Daarom is het idee ontstaan om een Alpha cursus te
starten. Dit doen we in samenwerking met andere kerken in Tiel
omdat we tegelijkertijd verlangen naar eenheid binnen de
kerken. Het doel van deze cursus is dat jong gelovigen of mensen
die Jezus nog niet kennen de basis van het geloof gaan
ontdekken.
Ben jij Christen en wil je graag van betekenis zijn voor andere jong
gelovigen of niet gelovigen? Wil je dan nadenken en bidden of je
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ons Alpha team kan komen versterken?
http://www.alphanederland.org/ op deze website kun je meer informatie vinden. Ons streven is
om hier na de zomer mee te starten. Zo hebben we genoeg tijd om ons goed voor te bereiden.
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.
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 en kleding.
Dankpunten!
- Dat de maaltijden elke donderdag mogen doorgaan en steeds uitbreiden.
- 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 er mensen binnenkomen die we over Jezus kunnen vertellen.
- Dat de ideeën rondom de Alpha cursus goed vorm mogen krijgen en we op deze manier meer
mensen mogen bereiken.
- Voor de noodhulp die we willen bieden. Dat we mensen mogen bereiken.
- Dat de plannen rondom het helpen van prostituees vorm mag krijgen.
- 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.
- 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.
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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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