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Rotterdam
Op de vraag hoeveel zegeningen en teleurstellingen we hebben gehad bij Celebrate
Recovery Rotterdam, heb ik een andere benadering dan te kijken naar hoeveel nieuwe
mensen we hebben bij CR en hoeveel er zijn weggegaan.
Zo zijn er twee echtparen die trouw, elke week, 1.5 tot 2 uur door de file rijden. Dit zegt in
mijn optiek iets over het succes dat God ons gunt. Een ander succes is de band die het team
heeft. We hebben geen onenigheid en zijn als een werkelijke familie voor elkaar: we lenen
elkaars auto, zorgen voor elkaars kinderen en eten samen; dit zijn geen dingen die ik voor
lief neem.
Teleurstellingen zijn er ook. Een aantal deelnemers bij ons die meer aandacht en liefde nodig
hebben, vallen buiten de boot, o.a. omdat we niet genoeg mensen hebben in ons team om
deze mensen op te vangen. Daarnaast weten we dat er zoveel mensen niet kunnen komen
omdat het hen niet lukt om helemaal naar Rotterdam te reizen. Daar voelen we oprecht
verdriet over.
Als afweging voor ons persoonlijk herstel nog de vraag: is alles het waard? Daar zeg ik van
harte "ja" op! De kosten wegen niet op tegen de baten en de grootste prijs om deel te
mogen maken van dit programma en de familie van God is al betaald, namelijk door Jezus
Christus Zelf!
Hartelijke groet, Andrew
Hoe leid ik een open deelgroep?
We noemen nog eventjes de herhaling van dit seminar, wat gepland is op DV. Zaterdag 2
juni in Assen. Kun je een hele dag praten over dit thema? De praktijk heeft bewezen dat
alle deelnemers die dit seminar in de herfst hebben gevolgd, zonder uitzondering zeer
positief waren. En met veel nieuwe inzichten naar huis gingen. Mis het niet… Het
seminar is voor iedereen toegankelijk, ook als je je wil oriënteren of misschien assistent
open-deelgroepleider gaat worden. Wil je meer over het programma weten of jezelf
opgeven? Dat kan via deze link.
Gratis!
Als iets gratis is kan het niet veel waard zijn, is de algemene gedachte. Aan jou de
beoordeling of dit ook van toepassing is op dit aanbod wat we aan al onze partnerkerken
doen voor het seizoen 2018/ 2019. Dat aanbod heeft zijdelings ook betrekking op
Celebrate Recovery. Voor het komende seizoen biedt CR elke partnerkerk een gratis
kennismakingcursus aan. Het betreft óf een van de basiscursussen voor gemeenteleden
óf het DISC- programma voor teams. De basiscursussen voor gemeenteleden zijn
Aanstekelijk Christen (6 dagdelen) , Samen Beter Bouwen (5 dagdelen), Jouw Geld Telt
(5 dagdelen), DISC-programma (2/3 dagdelen).

Wat zijn de voorwaarden voor dit aanbod?
1. De betreffende cursus is een 1e kennismaking in de kerk en wordt afgerond vóór
1 juli 2019
2. Het aantal deelnemers is minimaal 20. (Bij DISC minimaal 10 deelnemers)
3. De reiskosten van de trainer worden vergoed.
4. Tegelijk met het boeken van de cursus worden de deelnemersmaterialen besteld
en afgerekend voor het minimale aantal deelnemers.
Samengevat: De training wordt gratis gegeven, cursusmateriaal en reiskosten moeten
worden vergoed.
Neem contact op via info@connectandgrow.info voor verdere informatie en afspraken.
Deelnemers gids 6
Als je in Hoorn aanwezig was, heb je inmiddels een nieuwe deelnemers gids ontvangen:
deelnemers gids 6. Van deelnemers gids vijf zijn er inmiddels enkele besteld…. En
deelnemers gids zeven is inmiddels vertaald. De gidsen vijf en zes zijn via de webshop te
bestellen, met de uitgave van de volgende gidsen wachten we nog even; we willen graag
eerst de belangstelling peilen.

2018
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: ?
Tevens kan je opgeven als jij, of iemand uit je team of een deelnemer, belangstelling heeft voor
het seminar: Het maken van een persoonlijk verhaal.

