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Droom
Mag je aan het begin van het jaar een beetje dromen? Is dat hetzelfde als goede voornemens
hebben? Er zitten in ieder geval raakvlakken in; beide hebben te maken met het schetsen van
een ideale toekomst. En zo droomde ik dat in de Nederlandse kerken een verlangen zou gaan
komen voor discipelschap, met als doel om geestelijk volwassen christenen te ontwikkelen. Ik
droomde dat we vanaf 2018 nooit meer zouden spreken over CR als een ‘pastoraal
programma’, maar ‘een discipelschapsprogramma met een pastorale insteek en een
missionaire uitwerking’. Toen ik de geografische kaart van Amerika zag, met bijna 2200
kerken waar 300 mln. mensen terecht kunnen voor dit programma, droomde ik van
soortgelijke verhoudingen in Nederland; dat zou betekenen dat de Nederlandse kerken samen
plm. 125 CR locaties aanbieden voor 17 mln. inwoners. Ik droomde dat het aantal
Persoonlijke Verhalen van oud-deelnemers zo talrijk zou zijn, dat we onszelf moesten
excuseren vanwege gebrek aan ruimte om ze te plaatsen. Ik droomde dat onze kerken niet
langer zouden ‘zoeken’, maar massaal de opdracht om discipelen te maken gingen omarmen.
Ik droomde dat alle oud-deelnemers van CR massaal zouden kiezen om medewerkers te
worden en een aantal van hen na Stap 12 zou gaan bidden waar ze in de omgeving een nieuwe
CR locatie zouden kunnen starten. Ik droomde dat er een Reveil kwam in de kerken met niet
alleen gevolgen voor de kerk zelf, maar ook in de maatschappij. Het was een stormachtige
dag waarop ik droomde, de wind ging weer liggen; het leek alsof de droom uiteenspatte. Maar
een sprankje hoop voor een toekomst waarin Gods Geest weer krachtig door Nederland gaat
waaien, is overgebleven. Ik realiseerde me dat een paar 100 mensen met elkaar, soms met
forse tegenwind, op de geestelijke barricaden staan. Schouder aan schouder in Zijn wijngaard.
We hopen die mensen weer te ontmoeten op de landelijke staf- en ontmoetingsdag op 17
maart aanstaande!
Bemoediging vanuit het veld!
Hallo lieve Celebraters,
CR Steenbergen is oktober 2016 gestart met het wekelijks aanbieden van het CR programma.
Zoiets gebeurt (zeker in het begin) met vallen en opstaan en we mochten een hoop leren van
en met elkaar. Hierbij is het ook goed te noemen dat we veel ideeën en steun ontvingen tijdens
de CR dagen en ontmoetingen die hiermee samenhingen. Die hebben ons erg geholpen en
inzichten gegeven. Elke week zijn we
met zo’n 18 tot 28 man (en vrouw) en
ieder van ons ervaart hoe bevrijdend het
is om het masker af te zetten en echt te
mogen worden zoals God ons bedoeld
heeft. Het lied “stained glass masqerade
(het staat op DVD Volume 9) viel niet
Alleen goed bij CR; ook binnen onze
gemeente bracht het iets teweeg in
harten van mensen waardoor we konden
groeien. We hebben na 16 maanden het
hele programma nu doorlopen en dat

vierden we afgelopen dinsdag (23 januari) met elkaar. Naast een gezamenlijk liefdesmaal
hadden we een bijzonder en gevarieerd programma met een prachtig getuigenis van een lieve
zus, waarin Zijn naam groot werd gemaakt... Iedere week vinden er mooie ontmoetingen
plaats met stuk voor stuk bijzondere en unieke mensen en dat maakt dat we erg dankbaar zijn.
Pas geleden verklaarde een net gestarte deelnemer zomaar ineens dat hij Gods Heilige Geest
van heel dichtbij ervaart zodra hij binnen komt. Zijn honger en enthousiasme doet ons hart
ook opspringen; op zo’n moment voel je zo goed dat het Gods programma is waar wij aan
mee mogen werken en dat maakt ons dankbaar en vol ontzag. Ook maakt dat dat we beseffen
hoe God aan het werk gaat diep van binnen en dat dit levens doet veranderen. Dat zien we
gebeuren waar we bijstaan en daar worden we soms een beetje stil van.
Wij danken elke bidder, die CR in gebed draagt, we danken ieder CR team en willen u graag
bemoedigen met ons verhaal. CR maakt verschil! We danken CR Nederland voor de hulp die
we mogen ontvangen als we vragen of lastige situaties ervaren; wat is het fijn om dan even
naar Jan te kunnen bellen. Maar bovenal danken we God, die Zijn levens adem in dit
programma blaast en levens nieuw maakt. Hij is goed!
Marion, CR Steenbergen
Programma 17 maart
Nog voor het einde van deze maand hopen we het programma klaar te hebben. Er zullen
bijdragen zijn vanuit Steenbergen, Lelystad, Drachten, Gorinchem, Rotterdam,
Grootebroek/Hoorn en ’s-Gravenzande. In de middag zijn er vier workshops en één van de
beide plenaire gedeelten zal interactief zijn. Deze dag is primair bedoeld voor de CRmedewerkers (in welke vorm dan ook) , deelnemers die bij Stap 12 zijn gearriveerd, coaches
van deelnemers en we laten ook een beperkt aantal belangstellenden van buiten toe die graag
willen proeven en ruiken aan het CR programma. Zodra het programma-overzicht klaar
is, laten we jullie weten hoe we deze dag gaan invullen.
PersoonlijkeVerhalen DVD Volume 10 beschikbaar
Voor het eerst een DVD met 3 P.V.’s van mannen!! Daar zijn we bijzonder blij mee. We
hebben nu voor 30 bijeenkomsten PV’s beschikbaar op video. Evenwichtige verhalen waar
heel veel valt uit te halen. Dat hebben de deelnemers op het seminar “Hoe leid ik een opendeelgroep?” soms voor het eerst ontdekt. De ervaring heeft geleerd dat na 30 PV’s vertoont te
hebben, je ze gewoon weer opnieuw kunt gebruiken… Het grootste deel van de aanwezigen
ziet ze dan nl. voor het eerst. Het maken, ‘masteren’, voorzien van een menu, drukken en
uitgeven heeft ons relatief veel geld en energie gekost. Dertig was ons doel… We gaan nu
niet meer actief op zoek naar nieuwe PV’s voor opname op DVD. Wél blijven we zoeken
naar (al dan niet anoniem gemaakte) PV’s voor op de website. Die blijven zeer welkom!
Kernteam
Sinds eind vorig jaar is er een CR- kernteam in oprichting. Een team dat meedenkt over
belangrijke ontwikkelingen, ondersteunt bij landelijke dagen en waarin we elkaar proberen te
scherpen om CR zo goed mogelijk te faciliteren voor alle betrokken kerken. Het bestaat op dit
moment uit Dineke van der Meer, Heidi den Dekker, Marion Geilings en Jan Baan. We
zoeken nog naar enige uitbreiding van dit team en op DV. 17 maart zul je al merken welke
veranderingen dit tot gevolg heeft.

AGENDA
2018
3e zaterdag van Maart: 17 maart: Landelijke medewerkers dag: Hoorn
2 juni: Seminar “Hoe leid ik een Open Deelgroep”: Assen
2e zaterdag van juni: 9 juni: Vergadering van CR teamleiders: Sneek
laatste zaterdag van sept.: 29 sept.: stafdag CR medewerkers Noord: ?
1e zaterdag van okt.: 6 oktober: stafdag CR medewerkers Midden: ?

