
 

 

 

NIEUWSBRIEF 31, SEPTEMBER 2016 
 
Nieuwe startups. 
We zijn dankbaar voor de nieuwe startups in Steenbergen (NB) en Den Helder. Beide 
hopen de komende maanden te gaan starten. Voor zover de lokale medewerkers nog 
niet op de afgelopen landelijke staf dag in Vianen aanwezig waren, hopen we hen te 
ontmoeten op de komende regionale CR-stafdagen Sneek of Houten. Op onze landelijke 
Facebook pagina van Celebrate Recovery wordt er door de CR leidster van Steenbergen 
al iets gedeeld over de opstart. 
 
We hebben het gehaald! 
Het is nu 30 maanden geleden dat we voor het eerst schreven over de gedachte om ook 
Nederlandse Persoonlijke Verhalen op te gaan nemen op DVD. We zijn begonnen met 
Engelstalige PV’s te ondertitelen. In november 2014 meldde zich de eerste Nederlandse 
deelnemer. En net voor deze zomer zijn we aangekomen bij in totaal 24 P.V.’s. Dat 
betekent dat nieuwe starters voor een heel jaar hun P.V.-avonden kunnen vullen. 
Natuurlijk zijn de opgenomen P.V.’s meerdere keren bruikbaar. Na plm. anderhalf jaar 
kun je hetzelfde P.V. opnieuw vertonen; dan zal de overgrote meerderheid van de 
aanwezigen op jouw CR nieuw zijn. (Houd wel een administratie bij, wanneer je welke 
PV hebt laten zien ).   
Soms komen we tot de ontdekking dat een OpenDeelgroepleider nog niet is 
geïnformeerd hoe hij kan inhaken op een P.V. wat voor de pauze is gedeeld. Wellicht ben 
je dan niet op de regio stafdag in 2015 geweest. De DVD met het seminar over de Do’s 
and Dont’s binnen de open deelgroep kun je nog steeds bestellen en er samen naar 
kijken en over doorpraten op een medewerkersavond. 
De achtste DVD met drie Persoonlijke Verhalen is dus binnenkort beschikbaar. Wie vanaf nu zijn 
of haar P.V. graag wil laten opnemen, mag dat kenbaar maken via info@celebraterecovery.nl. 
Dan zoeken we een gelegenheid. Waar we nu naar uitzien is regelmatig nieuwe P.V.’s om oudere 
P.V.’s op de landelijke website te kunnen vervangen. Zoals iedereen weet mag dat anoniem, wat 
betekent dat namen, kerken, aantallen, woonplaatsen et cetera worden aangepast.  
 

Facebook.  
Op onze  landelijke Facebook pagina   zie je een paar foto’s en een filmpje die een indruk 
geven van de internationale conferentie die we hebben bijgewoond. Heel bijzonder om 
met bijna 4000 mensen bij elkaar te komen en nieuwe inspiratie op te doen om het CR-
discipelschapsprogramma met pastorale insteek zo goed mogelijk vorm te geven.  
 
Vrijwilliger die een opname kan maken. 
Wie zou ons willen helpen met het op DVD opnemen van het middaggedeelte van de komende 
staf- dagen? Ken jij iemand… Zou je dat zelf kunnen/willen doen? We horen het graag! 
 
Wederzijdse hulp. 
President  Kennedy deed in zijn inauguratiespeech een uitspraak die wereldberoemd is 
geworden: 
“Don’t ask what your country can do for you, but what you can do for your country”. Het zou 
extra zegen kunnen betekenen als we nog meer gaan samenwerken. CR leiders en medewerkers 
hebben elkaar nodig en kunnen veel meer voor elkaar betekenen. We hebben helaas nog maar 
twee stafdagen per jaar.  Maar op bovengenoemde Facebook pagina kunnen we elkaar wel 
bemoedigen. Met zegeningen, ideeën en inspiratie. We  kunnen activiteiten aankondigen of een 
kort verslag geven. Wie uitdeelt en geeft wordt gezegend! Dus kom naar landelijke- en regionale 
stafdagen, laat ons weten waarmee je anderen denkt te kunnen helpen en stuur P.V.’s op, of laat 
ons weten wat voor bijdrage je anderszins zou kunnen leveren. Ook creatieve bijdragen zijn zeer 
welkom. 

http://celebraterecovery.nl/materiaal-bestellen/product/68-instruktie-dvd-a
mailto:info@celebraterecovery.nl
https://www.facebook.com/celebraterecoverynederland/?fref=ts


 

 

 
 
De komende regionale stafdagen. 
“Samen Op weg naar herstel met God en met elkaar” staat er op de banner die we elke week 
klaarzetten bij onze-CR bijeenkomsten. De deelnemers kunnen niet herstellen zonder God, 
zonder jullie als medewerkers en zonder hun coach.  En wij kunnen CR niet draaien zonder 
elkaar.  (Deze uitspraak is ‘helaas’ gebaseerd op waarheid; teams die vrijwel afwezig zijn op 
landelijke en regionale dagen verliezen de visie en zien het CR-kaarsje uitdoven)   
Op de komende regionale stafdagen in Houten en Sneek zullen we nog meer tijd inruimen voor 
ontmoeting en gebed dan in Vianen. De morgen staat in het teken van “Onze droom voor de 
toekomst”  en de middag in het teken van het coachen van CR deelnemers. Je hebt al een 
standaard uitnodiging ontvangen voor de coaches van de deelnemers. Met dit ochtendthema 
maken we het voor hen ook interessant om de hele dag bij te wonen.  
 

Uitnodigen van nieuwkomers. 
Tijdens de internationale conferentie is ons op het hart gedrukt dat de 
nieuwkomersgroep eigenlijk de allerbelangrijkste groep is binnen CR. Uiteraard zal er 
alleen maar een nieuwkomers groep zijn, als er ook PR is. Niet alleen in de eigen kerk, 
maar ook in andere kerken, de kranten, de lokale christelijke boekhandel, bibliotheken 
etc.  Of eenmalige happenings zoals deze.  Elke CR waar regelmatig gasten binnenlopen 
en een aantal van die gasten ook besluiten aan te haken, wordt stap voor stap gezonder. 
Of (zoals een Canadese predikant tijdens een workshop op de internationale conferentie 
vertelde) “Eigenlijk moeten er tussen avond 48  en avond 1 van het programma net zoveel 
mensen stoppen omdat ze klaar zijn, dan elke willekeurige andere moment”  Hij vertelde 
dat het achteraf gezien veel te lang geduurd had in zijn kerk, voordat ze hadden 
begrepen dat een continue nieuwe instroom alleen maar plaatsvindt bij continue PR.  
Als de mogelijkheid om binnen te komen wandelen bij CR het “best bewaarde geheim van de 
gemeente is” hoef je niet veel nieuwkomers te verwachten . We hebben in het organisatie 
handboek vier pagina’s opgenomen ten aanzien van PR. Lees ze nog eens door en kijk waar je 
nog iets kunt aanscherpen.  Heb je al optimaal gebruik gemaakt van de videoclip op de laatste 
DVD met P.V.’s? 
 

Hoe schrijf ik een Persoonlijk Verhaal?  
Dit najaar bestaat in Emmen en in Gorinchem de mogelijkheid om het seminar Hoe 
schrijf ik een persoonlijk verhaal?  bij te wonen. Voor meer informatie over de data en 
de mogelijkheid om op te geven: zie ons overzicht op de website van Connect and Grow . 
Dit seminar is bedoeld voor mensen in jouw team die deelnemers gaan helpen bij het 
opstellen van een persoonlijk verhaal, maar ook deelnemers, die bij stap 10/11 zijn 
aangekomen en binnenkort willen beginnen met hun persoonlijk verhaal, zijn welkom. 
 
Agenda 
2016 
24 sept.:  stafdag CR medewerkers Noord: gastheer CR Sneek 
1 okt.:  stafdag CR medewerkers Midden: gastheer CR Houten 
22 okt./19 nov.: Het maken van een persoonlijk verhaal 
29 okt.: Coachen in de praktijk 
12 nov. : Hoe start je het CR-programma 
 
2017 
3e zaterdag van maart = 18 maart: landelijke stafdag : gastheer ???? 
2e zaterdag van juni = 10 juni: vergadering van CR-contactpersonen: gastheer ???? 
laatste zaterdag sept = 30 sept.  stafdag CR medewerkers Noord: gastheer ??? 
eerste zaterdag okt = 7 okt.  stafdag CR medewerkers Midden: gastheer ??? 

http://celebraterecovery.nl/gorinchem/persbericht-johnny-cashdienst
http://connectandgrow.info/seminars-trainingen

