
 

 

 

Nieuwsbrief 35, februari 2017 
 
Nieuw elan 
Met 2017 zijn we het 12e jaar van Celebrate Recovery ingegaan. Jaren waarin heel veel 
gebeurd is en waarin dankbaarheid de boventoon voert. Er zijn immers levens hersteld 
en levens vernieuwd. En er zijn mensen tot geloof gekomen of ze hebben 
geloofsvernieuwing ervaren. Er zijn kerken, die net zoals de moederkerk waar dit 
programma ontwikkeld is, inmiddels een duidelijke groei hebben ervaren, zowel in de 
breedte als in de diepte. Meer dan voldoende redenen om in dankbaarheid terug te 
kijken. En dat doen we dan ook; het is een proces dat in 2016 is gecontinueerd. En nu 
zijn we alweer een poosje op weg in 2017.  
Wat velen van ons zich niet altijd realiseren is dat we verbonden zijn met een 
wereldwijde beweging. Hoe groot deze beweging is en hoeveel kerken erbij betrokken 
zijn kun je onderaan deze pagina lezen . Op deze pagina lees je ook de nieuwste 
ontwikkelingen op het internationale terrein. Wat me bijzonder opvalt is dat de 
moedergemeente waar CR ontstaan is,  voor bijna de helft bestaat uit mensen die ooit 
door CR heengegaan zijn. En dat nu ongeveer 70% van de deelnemers van buiten de 
eigen gemeente vandaan komt. Wat je je kunt afvragen is hoe op dit moment CR 
Nederland eruit zou zien, als we in de luxe situatie zouden zitten dat iedere Nederlander 
binnen een straal van 15 km zou kunnen aanhaken bij CR. Dat was ons verlangen toen 
we in 2011 onze langjarige visie maakten… Maar die visie is nog niet gerealiseerd. 
Helaas; we moeten nog steeds een substantieel deel van de belangstellenden 
teleurstellen; er is geen kerk in hun omgeving die het programma faciliteert. Vanuit de 
Saddleback- kerk zijn er inmiddels vele nieuwe CR locaties ontstaan in een omgeving 
van meer dan 50 km. Daar willen we ook in Nederland eigenlijk ook naartoe. Hoe… Dat 
horen we op de komende stafdag van 18 maart. 
 
Nieuw CR-dagboekje 
Het is twee jaar geleden op de stafdag geïntroduceerd en iedereen heeft toen een gratis 
exemplaar ontvangen: de eerste 60 dagen met een overdenking die gerelateerd is aan de 
eerste stappen die deelnemers gaan zetten op weg naar herstel. Er zijn inmiddels bijna 
500 exemplaren via jullie naar de deelnemers gegaan. De eerste druk was inhoudelijk 
sterk… Maar er zaten hier en daar ook een paar foutjes in. Typefoutjes, taalfoutjes, 
foutjes in de lay-out etc.  Voor het grootste deel van de lezers geldt dat ze daar gewoon 
overheen lezen, een kleiner deel stoort zich eraan. Vanaf de komende stafdag komt er 
een nieuw exemplaar beschikbaar. Dit keer met niet 60 maar 85 overdenkingen. En 
(naar wij hopen) zonder storende foutjes. Er zijn natuurlijk tientallen goede dagboekjes 
beschikbaar, maar wat deelnemers juist nodig hebben is geestelijke ondersteuning bij de 
eerste drie stappen. Met overdenkingen voor bijna drie maanden legt dit een geestelijke 
basis voor een goede start en het volgen van het CR programma. 
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Nieuwe DVD.  
Eindelijk. Misschien was dit wel één van de laatste gaten in de dijk die we moesten 
dichten. Een goede instructie voor de coaches van CR deelnemers. In de praktijk 
hoorden we daar heel veel verschillende geluiden over. Variërend van zeer goed tot 
(vriendelijk gezegd) wat minder. Maar een deel van de schuld dat dit lang niet altijd 
goed functioneerde, was het ontbreken van duidelijke richtlijnen voor de coach. Soms 
werden coaches aangetrokken die bereid willend waren. Maar nauwelijks wisten wat er 
van hen verwacht werd. Ook aan dat manco hebben we gewerkt.  
Het is het laatste wat we op dit moment kunnen bedenken wat eigenlijk nog moest 
gebeuren. We schreven er al over in de vorige nieuwsbrief. Vanaf nu is een dvd 
beschikbaar met daarop:  
 
A. Een uitleg van wat Celebrate Recovery is en  

B. Wat er van een coach van een CR-deelnemer verwacht wordt.  
 
Deze DVD is in de praktijk opgenomen. Hij is zowel bedoeld voor de deelnemers (hij/zij 
mag hem zelf bekijken en daarna overhandigen aan iemand die hij wil vragen zijn coach 
te zijn) als voor de coaches. Als zij CR nog niet kennen maken zij er in vogelvlucht kennis 
mee en weten ze waar hun deelnemer doorheen gaat.  En ze ontvangen specifieke 
informatie over wat er van hen verwacht wordt als ze positief antwoorden op de vraag 
of zij coach willen worden. 
 
Starterspakket 
Vanaf heden gaan we het starterspakket voor deelnemers introduceren. We geloven 
namelijk in maximale betrokkenheid en optimale ondersteuning door middel van 
materialen, die de start van de deelnemer bevordert en bovendien meer eenduidigheid 
laat komen in de CR beweging. We voegen de materialen die behoren tot het DNA van 
Celebrate Recovery toe aan deelnemers gids 1 en maken er een starterspakket van. Wat 
hoort naast de eerste deelnemersgids nog meer bij het startpakket? 
 

- de dvd met een uitleg van het programma en instructie voor de coach 

- de map met uittreksels van de 25 lessen 

- één kaartje en één poster met het Gebed van innerlijke rust 

- het dagboek met 85 overdenkingen. 

 

Vanaf nu gaan we dus werken met het starterspakket. Als goede Hollanders vragen we dan gelijk 

naar de prijs van deze zes materialen. Die prijs wordt € 25,=  

Eigenlijk is er nog een belangrijk onderdeel van het starterspakket: De Celebrate Recovery 

Bijbel. 

Internationaal staat die ook omschreven als horend bij het “DNA van het programma”. Toch 

hebben we besloten om de CR bijbel op dit moment (nog niet) toe te voegen aan het 

starterspakket. Dat zou de prijs van dit pakket bijna verdubbelen.  

Als je ziet wat je ervoor terugkrijgt en hoe het je herstel ondersteunt, is de prijs die je betaalt 

voor het starterspakket natuurlijk peanuts. Maar voor sommige deelnemers kan het misschien 

een drempel zijn. Vandaar dat we hebben besloten om deze bijbel niet als vast onderdeel op te 

nemen, maar volstaan we met een sterke aanbeveling om de CR-bijbel aan te schaffen op 

persoonlijke titel. 



 

 

 

 

Persoonlijke Verhalen 

“Wanneer komt er weer een nieuwe DVD met Persoonlijke Verhalen?’, vroeg iemand. “We willen 

graag wat meer variatie..”  Het antwoord is eenvoudig: zodra wij mensen hebben die bereid zijn 

hun persoonlijk verhaal te delen.  Als je nog mensen kent die bereid zijn dat te doen: laat het ons 

weten. Dan gaan we ermee aan de slag. Voor persoonlijke verhalen zijn we immers samen 

verantwoordelijk! 

 

Card board getuigenis.  

Vorig jaar hebben we dit plan geïntroduceerd. Misschien gaat het over een maand gestalte 

krijgen op de landelijke staf- en ontmoetingsdag (18 maart) waar we samen bij elkaar komen. 

Het minimum aantal deelnemers is 20. Op dit moment zijn er via de teamleiders 20 namen 

aangemeld. Er is echter ook alweer iemand afgevallen. We willen vasthouden aan een absoluut 

minimum van 20 op de dag zelf. Dat betekent dat het nog steeds niet definitief is dat dit 

onderdeel van ons programma door kan gaan. Eigenlijk zou het met zoveel voormalige 

deelnemers geen enkel probleem moeten zijn om hiervoor 100 (voormalige) CR deelnemers bij 

elkaar te krijgen. De praktijk is echter wat weerbarstiger dan de theorie.  Kunnen we nog 

allemaal één keer ons best doen om oud-deelnemers te benaderen deze fantastische dag bij te 

wonen en op deze manier te laten zien wat God in hun leven heeft gedaan? Mensen die mee 

willen doen graag zo spoedig mogelijk opgeven via info@celebraterecovery.nl 

 

18 maart:  Staf- en ontmoetingsdag 

De enige dag in het jaar waarop we elkaar allemaal kunnen ontmoeten. Een dag waarop je visie 

wordt vernieuwd, een dag waarop je bemoedigt wordt. En een dag waarop je geïnspireerd 

wordt. 

Meer gaan we er niet over vertellen  … Behalve dan dat het bijwonen voor jou als lid van een CR 

partnerkerk gratis is, maar dat je wel van tevoren moet opgeven bij je teamleider. Hij/zij bundelt 

de opgaven en je krijgt rond 15 maart rechtstreeks een bevestiging van ons. Dan ligt je 

naamkaartje klaar en kan de gemeente die dit keer onze gastheer is, ervoor zorgen dat er 

catering is voor iedereen. 

Ken je mensen uit andere kerken die je graag in contact zou willen brengen met CR?  Wijs hen 

dan op deze pagina.  Zij kunnen zich daar opgeven voor deelname!   Tot ziens op 18 maart!      

 

2017  

3e zaterdag van maart: 18 maart: landelijke stafdag : gastheer CR Utrecht 
2e  zaterdag van juni: 10 juni: vergadering van CR -contactpersonen: gastheer ???? 
laatste zaterdag sept.: 30 sept. stafdag CR medewerkers Noord: CR- Assen 
 eerste zaterdag okt.: 7 okt. stafdag CR medewerkers Midden: gastheer ??? 
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