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.Ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding ervaren.
Fillipenzen 3:10

Samen door ellende .
Pasen is weer achter de rug. We mochten vieren dat de dood is
overwonnen door Jezus. Onder luid gejoel werd Jezus
gekruisigd. Zijn vrienden beseften nauwelijks wat er is gebeurd.
Laat staan dat ze wisten dat dit zelfs nu, in ons leven, nog
gevolgen heeft. Maar voor hen is alles in een roes voorbij
gegaan. Jezus is dood. Een paar volgers van Jezus hebben
vrijdagavond zijn lichaam van het kruis gehaald en in een
uitgehouwen rots gelegd – dat waren de graven van die tijd. Als
een paar vrouwen die zondagochtend erna het graf bezoeken,
krijgen ze de schrik van hun leven. De steen die het graf afsloot,
is aan de kant gerold! Ze komen dichterbij, en zien dat Jezus
weg is. Het klinkt misschien gek, maar het graf was leeg omdat
Jezus weer levend was geworden. Bizar hè? Hij was niet langer
dood. Al heel snel heeft hij zichzelf laten zien aan zijn vrienden.
Hij was het écht. Het levende bewijs, Jezus zelf stond voor hun
neus…

Geplande activiteiten
Elke donderdagavond
vanaf 17:30 warme maaltijd.
Graag reserveren.
Vrijdag 1 april 20:00
gebedsavond voor de stad
Tiel. 19:30 inloop.
TOV weerstraat 26
Vrijdag 15 april 20:00
Sing-in Tiel. Onder leiding
van: Intimacy.
Scheeringlaan 2
(vanuit Rehoboth
gemeente) 19:30 koffie.
Vrijdag 6 mei 20:00
gebedsavond voor de stad
Tiel. 19:30 inloop.
TOV weerstraat 26

Belangrijke
mededeling

Jezus heeft het gewonnen van de dood. Sterven kan hij niet
meer. Hij heeft een compleet nieuw leven dat sterker is dan
ziekte, pijn, onrecht en dus dood. Het is onaangetast. Ellende
kan hem niet meer raken. Dit heeft grote gevolgen voor ons, nu.
Want die kracht waarmee Jezus toen opstond, daar kunnen wij
nu van proﬁteren. Ook wij kunnen samen met Jezus leven en
onze zorgen bij Hem neerleggen. Dan beloofd God dat Hij met
ons door de ellende gaat.
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Paasmaaltijd!

Op goede vrijdag hebben we met elkaar mogen genieten van een maaltijd. In samenwerking
met de Rehoboth gemeente in Tiel hebben we dit georganiseerd.
Voor het eerst in de TOV geschiedenis hadden we een lopend buffet georganiseerd. Het was
weer een gezellige , drukke, volle avond!

Na deze maaltijd hebben we een film gekeken met elkaar. The Passion of the Christ. Het was
een heftige film. Met elkaar kwamen we tot de conclusie dat je best een film kan kijken over het
lijden van Jezus. Maar het is heel erg belangrijk dat je de Bijbel als echte waarheid gebruikt.
Paasevangelisatie actie
Op goede vrijdag hebben we cadeautjes uitgedeeld aan
mensen die bij het RIBW wonen. Ze kregen iets lekkers om te
douchen, wat chocolade paas eitjes maar nog belangrijker; we
konden het evangelie erbij uitleggen!
Als je stille zaterdag in de stad van Tiel te vinden was, dan heb
je wellicht paaseitjes in een zakje gehad met een mooi briefje
eraan. Er stond op; “wat als het nooit meer lente zou zijn?,
waaromgeloven.nl”. Van TOV hebben wij de eitjes niet
uitgedeeld, maar we hebben wel het cadeautje gemaakt.

Bakje koffie.
Deze maand heeft Wouter een stukje geschreven voor de nieuwsbrief. Hij loopt stage van
februari t/m juni.
Pasen is weer voorbij. Met de buik vol van paaseieren gaan we weer aan de slag met onze
dagelijkse bezigheid. De wekker ging vanochtend weer te vroeg, de ochtend temperaturen
waren te koud en de koffie niet zo lekker als bij TOV. Bij TOV gingen de werkzaamheden ook
weer aan de gang. Pasen werd nog nabesproken bij de koffie, maar de laatste gesprekskruimels
werden al snel weggeveegd door de schoonmaak.
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Met een opstartend humeur worden de taarten weer gebakken.
De lucht van verse appeltaart trekt door het pand en laat menig
reukorgaan springen van geluk. Door de lucht heen loop ik op en
neer door het pand. Alsof ik de laatste paaseieren probeer te
vinden. De reden dat ik op en neer loop is mij ook onbekend.
Misschien wil ik genieten van de lucht, de sfeer of de leuke
mensen die hier bezig zijn. De bezoekers die een koffie en een
broodje halen zijn ook altijd van harte welkom. Ook als ze wat
anders willen halen natuurlijk. We sluiten niemand buiten.
Ik heb me laten vertellen dat TOV is vertaald uit het Hebreeuws.
En dat de Nederlandse betekenis van het woord 'Goed' is. En
goed heeft een grote betekenis, ook al zijn het maar vier letters.
Vaak wordt 'goed' gebruikt als standaard antwoord als iemand
vraagt hoe het met je gaat. Maar als je er bij nadenkt wat de
definitie van 'goed' is, zeg je het dan ook nog zo snel? Bij TOV
vraag ik mensen ook wel eens hoe het met hen gaat. Ik hoop op
het antwoord 'goed', met een mooie reden waarom. Maar
ergens vind ik het ook fijn als mensen zeggen dat het niet
helemaal goed gaat, want dat betekent dat ik er voor hen kan
zijn. Dat ik misschien wel kan helpen. Ook al is het maar door een
klein gesprekje met diegene te hebben. We laten in ieder geval
zien dat we klaar staan voor anderen. Want wat ik bij TOV voel,
voelt GOED.

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.

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
april zijn jullie weer welkom voor de sing-in.
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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 1 april. 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
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.
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.
http://www.alphanederland.org/ op deze website kun je meer informatie vinden.
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.
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 een hele mooie gezegende paasmaaltijd hebben mogen vieren.
- Dat we sing-in en gebedsavonden mogen hebben.
- Dat we ook noodhulp kunnen bieden.
Pagina 4 van 5

- 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!
- Voor onze bezoekers. Dat ze mogen weten dat Jezus met hen samen door ellende gaat!
- 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.
- 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.
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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