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Deelnemers helpen Stap 12 te bereiken
De tweede zaterdag van juni is de jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst van alle CR
teamleiders in ons land. We hebben in de laatste meeting diverse aandachtspunten
besproken. Dingen die goed gaan, maar ook dingen die wellicht nog wat verbeterd
kunnen worden. We hebben vastgesteld dat er absoluut reden is voor dankbaarheid. Er
veranderen mensenlevens, Gods invloed wordt versterkt en zijn Koninkrijk wordt
gebouwd. Dat is immers waarvoor we het doen!! Eén van de verbeterpunten is om onze
deelnemers te helpen echt de 12e Stap te laten bereiken: iedereen die eerder afhaakt,
neemt immers een deel van zijn problemen weer mee. We hebben nagedacht over hoe
we deelnemers echt kunnen helpen om die ‘finish’ te bereiken. Geen definitieve
eindfinish, maar een tussentijdse mijlpaal om daarna verder te gaan met deelnemers
gids 5. We zijn ervan overtuigd dat de video in deelnemersgids 1 en het CR-startpakket
een stap in de goede richting zijn. Maar we blijven met elkaar nadenken over hoe we dat
verder kunnen verbeteren. Misschien moeten we nog meer gaan nadenken over de
uitslag van het Canadese onderzoek waaruit bleek dat deelnemers aan gemiddeld 72 CR
bijeenkomsten hebben deelgenomen om Stap 12 te bereiken. Heb jij suggesties hoe we
hier verder aan kunnen werken? Laat het ons weten!
Regionale dagen
De volgende ontmoetingsdagen zijn regionale dagen. Kansen voor inspiratie,
uitwisseling en gebed. Een minder formeel programma dan op de landelijke dag. De data
en locaties staan altijd onderaan deze nieuwsbrief. Geef je zo snel mogelijk op bij jouw
teamleider. Want onze gastheren en vrouwen in Assen en Gorinchem willen graag weten
wie ze kunnen verwachten. En we maken ook naambadges…..
Heb je trouwens iets wat je daar graag zou willen delen, mail het dan maar
info@celebraterecovery.nl. Dan plannen we het graag in.
Seminar: Hoe maak ik een persoonlijk verhaal?
Tegen de eerdere verwachting in, gaan we op zaterdag 4 november as. het seminar
herhalen over “Hoe maak ik een persoonlijk verhaal?”. Net zoals alle voorgaande
seminars is dit bedoeld voor teamleden van de CR teams en voor deelnemers die in hun
persoonlijk traject bijna zijn aangekomen bij Stap 12. De deelnemers die afgelopen
voorjaar bij elkaar waren voor hetzelfde seminar, waren uitgesproken positief over wat
ze ontdekt en geleerd hadden. Vandaar een herhaling voor nieuwe deelnemers. Waar
wordt dit seminar gegeven? Op 10 oktober gaan we vaststellen waar de meeste opgaven
vandaan komen. In die plaats zullen we ook het seminar gaan verzorgen. Dus… het kan
dubbel voordeel opleveren om je bijtijds op te geven via de website.
Seminar: Hoe leid ik een open-deelgroep?
In het organisatiehandboek staat een tweetal pagina’s over het leiden van een opendeelgroep. Maar er is natuurlijk veel meer te melden. We merken dat het aantal open
deelgroep leiders langzamerhand groeit en dat is reden om bij voldoende belangstelling
een seminar te houden. Een hele dag met elkaar nadenken over mogelijkheden, do’s en
dont’s , vragen stellen, ondersteunen, wat wel en niet mag binnen een open-deelgroep

etc. Op deze locatie vindt je een uitgebreide beschrijving van het seminar en kun je je
ook opgeven. Dit wordt een seminar waarin je veel kunt leren, zowel voor ervaren als
voor beginnende leiders van een open-deelgroep.
Internationale conferentie 2018!
Elk jaar gaan er belangstellenden naar de internationale conferentie van Celebrate
Recovery. Goede wijn behoeft geen krans. Ondertussen kennen alle CR-medewerkers
wel iemand die er geweest is en kunnen zij hen vragen of het de moeite van tijd en geld
waard was. Vrijwel zonder uitzondering zal het antwoord positief zijn. In 2018 zal de
conferentie waarschijnlijk in week 32 of 33 worden gehouden. We dagen
belangstellenden uit om nú te kiezen of ze al dan niet mee willen gaan. Dat doen we
door hen aan te bieden vanaf 1 september maandelijks € 100 over te maken naar St.
Connect and Grow. En dat gedurende 11 maanden. Dan zorgen wij dat de vliegticket en
de conferentie geboekt wordt, evenals een gastgezin en een (gezamenlijke) huurauto.
Interesse m.b.t. de details? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het CR kantoor
(info@celebraterecovery.nl)
Erik: Honderd procent de moeite waard om daar te zijn geweest. Om met eigen ogen de
impact van CR te zien! Zoveel lieve mensen; zoveel mooie lezingen en getuigenissen! Ik
ervoer ook echt Gods leiding in de ontmoetingen die we hadden.
Annemieke: Het was heel inspirerend om op de CR conferentie te zijn. Ik ben geraakt door
de enorme impact wat het CR programma heeft op mensen. De hele genadevolle sfeer die
heerste op de conferentie was indrukwekkend. Verder hebben we ook veel praktische tips
gekregen in de workshops. Het was een verre reis maar… zeker de moeite waard!
Gwendolyn: Voor iedereen die God persoonlijk én mensen uit allerlei landen van de
wereld wil ontmoeten, herstel wil ontvangen, doordrenkt wil worden met de CR-DNA, een
stevige band wil opbouwen met Nederlandse CR-leiders, maar bovenal Gods immens grote
liefde en genade wil zien en proeven, is het bijwonen van de Celebrate Recovery Summit in
USA een “must have”.
Hein: Het bezoek aan de Saddleback Church in Californië was voor mij een plek van thuis
komen. Hier ontmoet ik mensen die volgens de principes uit de Bijbel, aan hun
tekortkomingen werken. Het fijne gevoel dat je altijd welkom bent en mag zijn wie je bent.
De veiligheid die geboden wordt om aan je verbeterpunten te werken.
Erna: 'Dankzij het deelnemen aan de Summit heb ik een duidelijk beeld gekregen van CR.
Het is een krachtige bediening waar liefde en acceptatie centraal staan. Dankzij deze
belangrijke peilers is herstel/bevrijding mogelijk van de ballast waar vaak geen uitweg uit
lijkt. Leven volgens God principes, gesteund door ervaringsdeskundig leiderschap doet
nieuwe leiders opstaan”

CR studies opnemen op DVD.
In ons pakket zitten 25 Bijbelstudies. Die zijn heel zorgvuldig gekozen, op elkaar
afgestemd en ze vormen één geheel. CR groepen die nieuwe locaties starten vinden het
niet altijd gemakkelijk om deze studies te geven. Natuurlijk is het niet de bedoeling de
tekst uit het leidershandboek letterlijk voor te lezen. Maar de outline van de les met
bijbehorende PowerPoint moet wel gevolgd worden en intact blijven. Hoe doe je dat? En
hoe geef je de les op een creatieve eigen wijze, waarin je bijv. ook als spreker durft te
spreken over je eigen zwakheden? Deze vraag gaan we in de toekomst beantwoorden
met het beschikbaar stellen van alle lessen op DVD. Dat biedt enerzijds de mogelijkheid
voor een nieuwe groep om er voor te kiezen af en toe een les te geven vanaf de dvd.
Anderzijds kunnen het goede voorbeelden zijn voor een spreker om te bekijken,
voorafgaand aan zijn eigen studie. Wat zou het dan mooi zijn als er zoveel mogelijk
sprekers een bijdrage zouden willen leveren. Zodat we een zeer gevarieerd palet kunnen
maken. Zijn jullie bereid om een bijdrage te leveren door ook enkele of meerdere studies
op te nemen? Laat het dan weten. Dan informeren we je met betrekking tot de
technische kant van de opnamen en daarna kun je aan de slag. We streven naar
bijdragen vanuit alle CR-locaties.
AGENDA
2017
laatste zaterdag van sept.: 30 sept.: stafdag CR medewerkers Noord: Assen
1e zaterdag van okt.: 7 oktober: stafdag CR medewerkers Midden: Gorinchem
4 November: Seminar; “Hoe maak ik een Persoonlijk Verhaal”: ??
2 December : Seminar; train de trainer dag “Aanstekelijk Christen Zijn”: ??
2018
3e zaterdag van Maart: 17 maart: Landelijke medewerkers dag: Almere
2e zaterdag van juni: 9 juni: Vergadering van CR teamleiders: Sneek

