Nieuwsbrief 33, november 2016
Gratis boek
Enkele weken geleden hebben jullie op de najaars stafdag een gratis boek
ontvangen: De kracht om je leven te veranderen! Wellicht heb je al kans
gehad om het te lezen. Een uitstekende ondersteuning voor een CR-deelnemer.
Maar ook een prachtig geschenk boekje voor de komende feestdagen of ??? Tot
aan de komende Kerstdagen kunnen jullie dit boekje bestellen via je teamleider.
De maximale korting is 45%. Door alle bestellingen te bundelen via je teamleider,
kun je al snel die maximale korting binnenhalen.
Oriënteren op CR?
Ken je lokale kerken die zich willen oriënteren op de mogelijkheden van Celebrate
Recovery? Attendeer hen dan op de landelijke infodag op 26 november. Als je op
het plaatje klikt op onze homepage kom je vanzelf op de juiste locatie terecht. Het
gaat om een vrijblijvende kennismaking met het CR programma… Voor sommige
kerken misschien een opstap naar een info bijeenkomst in eigen gemeente.
Locatie: Utrecht
Opruiming!
Anderhalf jaar na de eerste druk begint de bodem van de voorraad inzicht te
komen. Het gaat over het dagboek met 60 korte overdenkingen voor CR
deelnemers. We werken aan een nieuwe editie, met een groter aantal
overdenkingen. In de huidige exemplaren zitten hier en daar wat
schoonheidsfoutjes. Uiteraard zullen we die in de tweede druk zo veel mogelijk
eruit proberen te halen. De huidige exemplaren gaan weg voor de helft van de
prijs (dus voor drie euro), zolang de voorraad strekt.
Ook gaan we de laatste 100 exemplaren van de film Leven in Vrijheid opruimen.
Misschien ken je een zakenman die ze bij zijn kerstpakket wil voegen? Of wil je ze
misschien zelf meesturen met je kerstkaart? Over zo ’n goedkope promotiefilm
voor CR zullen we voorlopig niet meer kunnen beschikken. Ook deze gaan (zolang
de voorraad strekt) weg met 50% korting ( € 1,25 per ex.)
Wie het eerst komt … Het eerst maalt.
Volgende stafdag
Creatieve inbreng op deze stafdag (18 maart 2017) is zeer welkom. Een gedicht,
een sketch, een videoclip…. Als het maar gerelateerd is aan het CR proces. Laat
ons zo spoedig mogelijk weten als je denkt iets te kunnen bijdragen
(info@Celebraterecovery.nl)
Card Board Testimony.
We gaan kijken of het lukt om voldoende oud deelnemers van CR te vinden die
bereid zijn om op D.V. 18 maart 2017 deel te nemen aan de zgn. cardboardtestimony. Wil je mee bidden dat zich minimaal 20 mensen zullen aanmelden? Het
zou een fantastische manier zijn om God te bedanken voor al deze veranderde
levens.

Persoonlijk Verhaal
Wij zijn erg blij met alle Persoonlijke Verhalen die we toegestuurd krijgen. Graag
zouden we nog een Persoonlijk Verhaal ontvangen van iemand die is hersteld van
Gokken, loterijen of beursspeculaties. Dit ter bemoediging voor mensen die hier
nog mee worstelen.

Agenda
2016
26 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 ?

