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TOV!
Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl
T: 0344 - 751223
info@toveten.nl

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je
wil: Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en
nederig de weg te gaan van je God. Micha 6:8

Vecht tegen onrecht!
Wat een weken hebben we gehad. Bijna elke dag is er wel weer
iets in de wereld gebeurd. Daarnaast misschien ook nog het
onrecht uit ons eigen leven. Misschien gaan we door een
moeilijke tijd. Maar ook bij TOV hebben we elke dag met
onrecht te maken.
Maar wie doet hier wat aan? Wie straft of zet dingen recht?
Jezus doet dat. Hij is woest over al het onrecht. Hij veroordeelt
het voluit. En dat is goed nieuws! Echt, als je weet hoe het is om
onderdrukt te worden, vernederd, tekort gedaan, dan wil je een
oordeel, dan sméék je om een oordeel! Daar gaat bijna de hele
Bijbel over, dat God het onrecht haat en het niet op z’n beloop
laat. Niets blijft verstopt, alles wordt aangepakt! Nu al doet hij
dat, maar later, als hij terugkomt op aarde en alles goed en
mooi komt maken, dan komt al het onrecht naar de
oppervlakte. Misbruik, geweld, onderdrukking – niemand komt er
meer mee weg. En weet je wat ook zo bevrijdend is? Als Jezus
oordeelt, hoef ik het niet te doen. Het is niet aan mij. God is een
eerlijke rechter en dus kunnen we Hem vertrouwen. Alle daden
komen aan het licht.
Jezus kwam om te laten zien hoe het wél moet en hoe we
elkaar eerlijk kunnen behandelen.
Dat is ook waar de kerk voor is. Niet om te oordelen maar om te
laten zien hoe God de wereld bedoeld heeft. We kunnen nu al
op de bres springen voor onrecht om on sheen.
God is het antwoord op onrecht. En ik? Ik mag helpen de wereld
een beetje eerlijker te maken.

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 augustus zal er geen
gebedsavond en sing-in zijn
i.v.m de zomerperiode.
Ma 1 t/m vrij 5 augustus zijn
wij gesloten!
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Onze bezoekers en het gevecht tegen onrecht.
Al een tijdje komt er een man bij ons; soms in elkaar geslagen, soms weer ruzie op straat, soms
teleurgesteld door mensen, soms boos, soms met honger en natgeregende kleren…. Soms zien
we hem weken niet maar 1 ding is altijd hetzelfde; hij komt steeds bij TOV terug. We noemen
hem voor de grap wel eens onze verloren zoon. We hebben mooie gesprekken met hem over
God en zien hem veranderen; hij weet dat hij een keuze voor de Allerhoogste mag maken.
Tegelijkertijd zijn we eerlijk tegen hem; een leven met God is niet altijd makkelijk maar een ding
weten we wel; God is er altijd bij, in elke omstandigheid. En 1 ding weten we ook; deze man
heeft gebed nodig; willen jullie meebidden?
Zo komen er erg veel mensen bij ons; allemaal met hun eigen verhaal; de een met honger, de
andere eenzaam, weer een ander vindt bij TOV een soort woonkamer. TOV is naast een
eetgelegenheid ook een plek waar natte was hangt te drogen, waar kleding en spullen
opgeslagen liggen, waar voedselpakketten staan, waar shampoo en deo’s gehaald kunnen
worden en soms wordt onze keuken omgebouwd tot wasruimte om te scheren en tanden te
poetsen…. We zijn blij en dankbaar voor alle mooie ontmoetingen maar willen bovenal
getuigen van dat God altijd zorgt dat er voldoende is en Hij het doet!!
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Nieuwtjes.
Let op! De komende week van maandag 1 augustus t/m vrijdag 5 augustus zijn wij gesloten. De
maaltijd zal dan op donderdag niet doorgaan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Halverwege juli hebben we afscheid genomen van onze stagiaire Carolien. In juni heeft stagiaire
Wouter zijn laatste dag ook gehad. Voorlopig doen we het even zonder stagiaire. In het
nieuwe jaar zal er weer een nieuwe stagiaire komen. Als ik dat zo schrijf lijkt het net of we het
helemaal zat zijn haha. Maar we hebben een hele leuke tijd gehad met elkaar!
Dan…. De bakfiets!!

Wij hebben sinds vorige week een super mooie bakfiets!
Hiermee kunnen we de boodschappen rondbrengen.
Dan hoeven we dit niet steeds met de auto te doen. Op
deze manier gaat het veel sneller. Er komen nog mooie
stickers van TOV op zodat iedereen kan zien dat we van
deze fiets beroemd gaat worden in Tiel!!

TOV zijn en

Traktaties
Deze maand hebben we wat traktaties en taarten gemaakt voor
kinderen. We hebben niet overal een foto van, maar wel eentje om
te laten zien wat we dan bijvoorbeeld maken.
Dit is natuurlijk een groot feest als je dit op school mag trakteren. Als
je nou mensen kent waarvan je weet dat een traktatie een grote
kostenpost is. Stuur ze door naar TOV!
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Maandag en donderdag ochtend.
Sommigen van jullie weten dat wij elke maandag en donderdag ochtend creatieve ochtend
hebben. Dit werd geleid door onze stagiaire Carolien. Helaas zit haar stage erop en zoeken we
iemand die dit van haar vrijwillig wilt overnemen. Dit omdat Marian en Wendy alles behalve
creatief zijn ;). Als je dit leuk vind, dan mag je ons mailen!
Uurtje voor het buurtje
We gaan op de dinsdag de wijken in. We bezoeken mensen en brengen maaltijden en
boodschappentassen weg. Soms producten zodat mensen zelf kunnen koken en soms brengen
we maaltijden die we samen met onze medewerkers al voorbereid hebben. We hebben op
deze dinsdagen al mooie dingen meegemaakt en mooie gesprekken gehad. TOV is wel
gewoon open op die dag ;)
De afgelopen maand hebben we veel boodschappen kunnen rondbrengen. Je kunt ons altijd
blij maken met houdbare producten. Deze voorraad is namelijk altijd aanvulbaar en we hebben
een groeiende vraag naar boodschappen.
Producten die we bijvoorbeeld veel nodig hebben zijn potten met groenten, pasta, ingeblikt
vlees, wasmiddel en cosmetica.
Het halen van de boodschappen op dinsdag kost ons erg veel tijd op dit moment. Lijkt het je
nou leuk om op dinsdagmiddag een keer boodschappen voor ons te halen, dan mag je dit
altijd aan ons doorgeven.
Boek van de maand augustus.
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: Geen grappen God!
Uit de leenkast: Bevrijdende liefde
Geen grappen God! Van Corlien Doodkorte
Ze had al afscheid genomen van haar man en kinderen totdat iemand voor haar ging bidden.
Een golf van warmte doorstroomde haar lichaam. Corlien weet dat God een wonder heeft
gedaan. Maar wat dan? Corlien worstelt met een hoop vragen. Waarom ik wel en jij niet? Bid ik
verkeerd? Helpt dit echt? Corlien moest leren omgaan met het wonder dat God had gedaan.
Dit boek gaat over haar worsteling daarmee.
15,95 euro.
Bevrijdende liefde van Francine Rivers.
Dit boek is een hele mooie roman over het bijbelboek Hosea. Een boek om heerlijk in de
vakantie uit te lezen.
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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.
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. We willen hier graag mee doorgaan.
In augustus is er geen gebedsavonden en sing – inn avonden
vanwege de vakantie periode.
De eerstvlolgende avonden zijn 2 september de gebedsavond en
16 september de sing-inn

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.

Alpha Tiel.
Samen met andere kerken in Tiel hebben we het verlangen om
Alpha cursus te starten. We zien bij TOV 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 willen we doen 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.
We starten hier 12 september mee.
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.
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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.
Vind je het nou leuk om in het Alpha team deel te nemen en ons te helpen om deze cursus
goed neer te zetten? Dan mag je ook een mailtje sturen naar info@toveten.nl. Voor teamleden
hebben we maandag 5 september een avond met elkaar. Ook zaterdag 10 september is er een
landelijke dag voor Alpha teamleden waar we dan naar toe gaan met elkaar.
Oproepje voor Klesteo kleding en speelgoedbank Tiel.
Zij zijn namelijk dringend op zoek naar vrijwilligers voor meerdere functies.
Coördinator/leidinggevende werkvloer voor dinsdagmorgen en donderdag.
Wat verwachten we van je:
- is enthousiast en flexibel
- spreekt algemeen beschaafd Nederlands
- heeft affiniteit met kleding en/of speelgoed
- heeft een sociaal hart en empathisch vermogen
- kan omgaan met mensen die een beperking hebben
- heeft leidinggevende kwaliteiten
- kan meerdere vrijwilligers gelijktijdig aansturen
- kan meerdere logistieke stromen tegelijkertijd overzien
- kan complexe situaties aan
- kan zonodig direct ingrijpen en adequaat handelen
Gastvrouwen en gastheren
Vrijwilligers die het leuk vinden als gastvrouw of gastheer onze bezoekers te begeleiden als ze
kleding komen uitzoeken.
We zoeken mensen die zich herkennen in het volgende:
- heeft een sociaal hart, empathisch vermogen en is vriendelijk naar gasten en collega’s
- is standvastig in het toepassen van regels
- kan netjes en secuur werken
- spreekt algemeen beschaafd Nederlands
- kan in een team werken
- is representatief
Sorteerders m/v
- kan zorgvuldig kleding en/of speelgoed selecteren op kwaliteitseisen
- kan netjes en secuur werken
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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 sing-in en gebedsavonden mogen hebben.
- Dat we ook noodhulp kunnen bieden.
- Dat meer mensen bekend raken met het evangelie, het goede nieuws!
- Dat we Alpha gaan starten!
- Dat we al een aantal mensen hebben die TOV financieel steunen
- Dat iedereen binnen TOV hartstikke hard werkt en met een vrolijk humeur!
Gebedspunten!
- Dat het uurtje voor het buurtje op dinsdag ingevuld mag zijn met God’s wil.
- 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.
- Dat de ideeën rondom de Alpha cursus goed vorm mogen krijgen en we op deze manier meer
mensen mogen bereiken. Ook dat teamleden zich aanmelden.
- Dat de mensen die een taakstraf komen doen, mogen proeven van God’s liefde.
- 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.
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- 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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