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Jezus heeft trouwens nog veel meer gedaan. Maar als dat
allemaal opgeschreven zou worden, zou de wereld, denk ik, te
klein zijn voor al die boeken..
Joh 21:25

Één jarig jubileum.
De stichting bestaat deze maand 1 jaar!!!!
Wat is er ontzettend veel gebeurd in dat jaar. We zijn ontzettend
dankbaar. Als je de bovenstaande tekst leest, dan zal je misschien
wel begrijpen waarom we deze tekst hebben gekozen.
We hebben jullie namelijk in de nieuwsbrieven zoveel mogelijk
proberen mee te nemen in wat er allemaal gebeurd. Maar ik
denk dat ik mij een beetje zoals Johannes voel. Soms weet ik
gewoon niet waar ik moet beginnen of stoppen , want er
gebeurd zoveel meer.
We hebben weer wat nieuwe verhalen en we blikken even terug
op het afgelopen jaar in deze nieuwsbrief.
Ook willen we jullie heel erg bedanken voor jullie gebed en
medeleven het afgelopen jaar. We zien weer uit naar wat God
gaat doen het komende jaar. We mogen het van Hem
verwachten. Waar de geest van de Heer is, gebied Hij Zijn zegen.
WAUW!

Geplande activiteiten
Elke donderdagavond
vanaf 17:30 warme maaltijd.
Graag reserveren.
Vrijdag 5 februari 19:30
gebedsavond voor de stad
Tiel.
TOV weerstraat 26
Vrijdag 12 februari.
Van 22:00 tot 3:00
gebedsnacht bij TOV.
(vanuit Rehoboth)
Vrijdag 19 februari 19:30
Sing-in Tiel. Scheeringlaan 2
(vanuit Rehoboth
gemeente)

Belangrijke
mededeling
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Duisternis?
Sinds kort zijn we begonnen om noodhulp te bieden. Steeds vaker
kwamen we mensen tegen die letterlijk geen eten hebben. Bij de
gemeente hebben we aangegeven dat we dit doen en op deze
manier hopen we dat mensen ons weten te vinden.
Afgelopen maand met succes. En dan gebeuren er bijzondere
dingen.
Een vrouw had letterlijk geen eten meer en had bij de gemeente
aangeklopt. De gemeente had vervolgens Mario (voorganger
Rehoboth) gebeld, die bij ons kwam.
We hebben deze vrouw een tijdje boodschappen gegeven. Na
een tijdje vertelde ze ons haar verhaal.
Ze had geen eten omdat ze die dag besloot om uit de prostitutie
te gaan. Wat ze op dat moment nodig had, was geen moeilijke
vragen, maar alleen maar noodhulp. Eten dus…. Dat konden wij
geven. Ze vertelde dat er naast haar nog super veel vrouwen zijn
die dezelfde hulp verlangen. De dichtstbijzijnde hulp voor
vrouwen die uit willen stappen is in Utrecht.
Hoe kom je daar zonder geld?
Ze heeft ons meegenomen in haar verhaal en uitleg. Super heftig
om te horen. We hebben ons verbaasd over de hulp die
ontbreekt in het toch nog welvarende Nederland. Of hulp die
totaal niet aansluit. Op dit moment willen we heel graag iets
betekenen voor deze vrouwen en hopen we dat zij een opstapje
mag zijn naar een mooi nieuw project, namelijk vrouwen bijstaan
die uit de prostitutie willen stappen. Een hele grote vergeten
groep in Tiel en omgeving.
Vanuit de duisternis gaf God licht en met dit licht mogen wij
verder gaan.
We zullen de komende tijd vast concreter kunnen vertellen wat
we precies willen doen. Willen jullie bidden dat dit echt van de
grond mag komen?

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.

Nieuw leven!
Afgelopen maand zijn we bij een gast van TOV in het ziekenhuis
geweest. Een man die bijna 70 wordt. Samen met zijn vrouw komt
hij elke donderdag eten, tot hij vanwege gezondheidsredenen
naar het ziekenhuis moest.
Toen we bij hem in het ziekenhuis waren, vertelde hij ons dat hij
Jezus heeft leren kennen. Hij gelooft nu ook in God en heeft
ontdekt dat God hem heel veel vreugde geeft. Hij lag dan wel in
het ziekenhuis, maar de blijdschap was groot. Hij zei dat hij door
de bezoeken aan TOV is gaan nadenken. Wat zijn we daar blij
mee!!! Welkom in de familie!
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Terugblik op een mooi jaar.
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-
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In maart was daar onze eerste nieuwsbrief!
In deze brief konden jullie de getuigenis van Wendy lezen over hoe ze besloot haar werk
op te zeggen en voor de stichting te werken.
Ook vertelden we in deze brief dat we graag cadeautjes wilden uitdelen aan mensen die
ziek of eenzaam zijn. Taarten en paascadeautjes waren toen een feit!
In april en mei vertelden we voor het eerst over ons idee om maaltijden te gaan
organiseren voor eenzame mensen en dakloze mensen. Het was toen alleen nog maar
een idee.
Ook maakten Marian en Wendy de reis naar Peru om Jack te bezoeken die we met TOV
sponsorden. Op dit moment is Jack weer terug verhuisd naar zijn familie.
Tevens waren we bezig om te bidden voor een nieuw pand zodat we onze ideeën ook
echt konden uitvoeren.
In juni vertelden we jullie dat we een nieuw pand hadden! God heeft voorzien! De
getuigenis daarvan kun je teruglezen in de nieuwsbrief van juni. Ook vroegen we deze
maand onze ANBI status aan.
Ook de plannen rondom de maaltijden begonnen steeds meer ontwikkeling te krijgen.
In juli was het stilte voor de storm. We vertelden dat we een christelijke boekwinkel gingen
starten in het nieuwe pand! Ook vroegen we klussers voor het klussen in het nieuwe pand.
We konden nog even rustig aan doen voordat het grove werk zou beginnen.
Maar in juli hadden we ook twee gezinnen die bij TOV kwamen eten en daarmee wisten
we dat we dit in het grote pand vaker wilden doen.
In september begon dan eindelijk na lang wachten het
klussen!
24 september was de officiële opening!
In oktober zagen we dat de maaltijden een groot
succes was. Vanaf oktober komen er elke donderdag
mensen eten.
In november stond er een reisje naar Bonaire op het
programma. We hebben hier pakketjes uitgedeeld in de
gevangenis en nieuw beddengoed voor het
inloopcentrum gebracht.
Ook deden we een oproepje voor geld voor het
kerstdiner. We zijn hier bijzonder in gezegend waardoor
we in
December een super bijzondere kerstmaaltijd hadden
waarbij TOV helemaal vol zat met ongeveer 40 eters en 10 vrijwilligers. Wat een mooie
afsluiting van het jaar!
In februari bestaat de stichting één jaar 
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Valentijn.
14 februari is het weer valentijnsdag. Een mooie reden om mensen te vertellen dat God van hen
houdt. Ons idee is om kaarten met Zijn liefdesbrief te maken met snoepjes erbij voor de cliënten
van het RIBW in Tiel. Hier wonen zo’n 40 mensen die wel een beetje liefde kunnen gebruiken en
Jezus vaak niet kennen. Veel jongens van het RIBW komen vaak langs bij TOV om te eten of voor
een gezellig praatje.
Iemand die deze mensen vaak iets gaf rondom valentijn, pasen en kerst is hiermee vanwege
drukte mee gestopt en vroeg of wij het leuk vonden hiermee door te gaan. Dus dat gaan we
doen!
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. 19 februari 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 is op 5 februari. 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.
Vrijdag nacht 12 februari organiseert de Rehoboth gemeente een gebedsnacht die bij TOV zal
plaatsvinden. Jullie zijn van harte uitgenodigd. Van 22:00 tot 3:00 zal de nacht duren.
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
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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 we één jaar bestaan!
- Dat Frans zijn hart aan de Heer heeft gegeven.
- 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 iedereen binnen TOV hartstikke hard werkt en met een vrolijk humeur!
Gebedspunten!
- Dat er mensen binnenkomen die we over Jezus kunnen vertellen.
- 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 Frans geen strijd ervaart en veel mag leren over Jezus de komende tijd.
- Dat de valentijns cadeautjes goed ontvangen mogen worden.
- 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.

Pagina 5 van 5

