Nieuwsbrief 46, december 2018
Ontmoetingsdag 2019
Op D.V. 17 maart 2019 hebben we alweer onze volgende ontmoetingsdag. We hopen dat
je hem al genoteerd hebt in je agenda. De kerk die onze gastheer zal zijn is deze keer de
PKN gemeente in ‘s-Gravenzande, het Westland. Binnenkort gaan enkele kernteam leden
alle lokale teams benaderen met de vraag wat nodig is om ervoor te zorgen dat iedere
medewerker deze dag zal komen bijwonen. Op de recent gehouden kernteam
vergadering is besloten dat we dezelfde muziekband zullen vragen als de afgelopen
ontmoetingsdag in Rotterdam. We zijn ons aan het buigen over sprekers.
Dit zal weer een ontmoetingsdag worden met workshops, net zoals afgelopen maart in
Hoorn. We denken op dit moment aan de volgende thema’s:
- wat hebben we geleerd in 15 jaar CR
- hoe gebruiken we het jongerenprogramma Life Hurts, God Heals
- coachen, een workshop bedoeld voor de coaches van deelnemers
- hoe voorkom ik dat deelnemers afhaken? Hoe gebruik ik mijn materialen optimaal?
- ?
Heb je suggesties voor de laatste workshop met een vraagteken? Laat het ons weten!
Beschikbaar.
Onze kernteam leden zijn in principe beschikbaar om ondersteuning te geven als je
daarom vraagt. Na 15 jaar ervaring met het CR programma hoeft niemand het wiel zelf
uit te vinden. Nodig ons uit op een vergadering, een-CR bijeenkomst, om een gastles te
verzorgen of een seminar te komen geven. Daar zijn we voor!
Ideeën
Het curriculum van CR is omschreven in je organisatiehandboek. Maar we horen af en
toe van creatieve werkvormen. We lopen met de gedachte rond om die te gaan
verzamelen. Heb jij een creatief idee? Een alternatieve werkvorm? Schrijf hem zo
concreet mogelijk op een A4’tje en mail hem naar info@Celebraterecovery.nl. Delen is
immers vermenigvuldigen! We zien uit naar jouw inzending. Zou je duidelijk willen
omschrijven waar dat creatieve idee in het programma past? Alvast dank voor jouw
bijdrage!
Persoonlijke Verhalen
Sinds afgelopen zomer mochten we 5 nieuwe persoonlijke verhalen toevoegen aan de
website. Heel, heel heel hartelijk dank voor het aanleveren! Heb je persoonlijke
verhalen, stuur ze toe. Misschien is het nog goed om te vermelden dat we alle P.V.s die
vanaf dit jaar worden toegevoegd eerst anoniem worden gemaakt. Dat betekent niet
alleen aanpassing van de namen maar ook van de woonplaatsen, leeftijden en eventuele
beroepen die in het PV worden genoemd. Dit doen we standaard, tenzij iemand zelf
aangeeft dat hij/zij de echte gegevens wil laten publiceren.

Nieuwe DVD met PV’s
We hebben weer voldoende PV’s beschikbaar om een nieuwe DVD te maken. Daarop
zullen onder andere de PV’s die we gehoord hebben in Hoorn en Rotterdam beschikbaar
komen. Maar... omdat het maken van een programmaatje en een opdruk en een doosje
met lay-out ons bijna € 400,- kosten, willen we eerst zeker weten dat er 8 ex. van de
volgende dvd zullen worden verkocht. Dan hebben we de helft van onze kosten eruit.
Heb je belangstelling voor de nieuwe dvd, laat dat dan per omgaande weten. De kosten
voor deze cd bedragen zoals gewoonlijk € 25,Gratis cursus
Je kunt nog tot het einde van dit jaar één van de volgende gratis cursussen boeken:
Aanstekelijk Christen, SamenBeterBouwen, Je Geld én Je Leven. Van ieder van deze drie
cursussen is een eigen website beschikbaar. Zou het een idee kunnen zijn om daar al je
oud CR-deelnemers voor uit te nodigen?
Nieuwe CR medewerker
We zijn op dit moment in gesprek met een potentiële nieuwe medewerker. Een
voormalig voorganger die zich geroepen weet om een deel van zijn tijd beschikbaar te
zijn voor CR. Hij zal in eerste instantie voornamelijk in de Randstad nieuwe initiatieven
op zich nemen en begeleiding geven. We willen je vragen om te bidden voor dit proces.
Nieuwe CR-locaties?
Omdat we in de westelijke Randstad al jaren aanlopen tegen het feit dat er wel vraag is
naar CR, maar er geen beschikbare locaties zijn, gaan we een stap in geloof doen om te
kijken wat er mogelijk is in Den Haag en Leiden. Dat is een 100% gebedszaak. In januari
zijn er twee info bijeenkomsten. Ze staan al aangekondigd op de homepage van de
website. Ken je mensen in die regio die mogelijk zouden willen meewerken? Vraag dan
bij het landelijk secretariaat het persbericht op. Dan kun je dat aan hen toesturen.
Een doorstart?
Vanaf dit jaar kunnen we helaas niet meer doorverwijzen naar een CR locatie voor
mensen die belangstelling hebben in Noord Oost Nederland. De voormalige
medewerkers van CR-Assen zijn momenteel aan het heroverwegen om door te starten.
Zou je s.v.p. mee willen bidden dat deze doorstart daadwerkelijk van de grond komt?
Einde van het jaar
Deze brief is toch weer langer geworden dan we dachten. Op verzoek van velen
proberen we hem zo kort mogelijk te houden. Maar dat lukt maar ten dele. We geloven
dat we elkaar nodig hebben om dit belangrijke werk, wat God ons op het hart heeft
gelegd, voort te zetten. Samen bouwen, samen een eenheid vormen, samen strijden
schouder aan schouder, elkaar liefhebben, elkaar aanvaarden, naar elkaar luisteren,
elkaar waarderen…. Het lijken allemaal clichés. Maar als we de genade van God nog
groter willen maken en de werking van de heilige Geest niet in de weg willen staan, dan
is dat wel essentieel.

Iedere deelnemer die de eindstreep haalt, is een wonder van Gods genade. We zijn heel
erg blij en dankbaar met die ruim 160 medewerkers die elke week weer beschikbaar
zijn om CR in hun kerk te faciliteren. En voor de vele honderden coaches die onze
deelnemers ondersteunen. Eigenlijk is CR een wonder van Gods vergevingsgezindheid
en liefde. Iedere deelnemer die bij Stap 12 is aangekomen, getuigt van wonderbaarlijke
verandering. Laten we niet vergeten om God te danken voor Zijn werk in ons midden!
Hartelijke groeten namens het CR-kernteam,
Andrew, Dineke, Heidi, Jan en Marion
Agenda 2019
16 maart 2019: ’s-Gravenzande; Ontmoetingsdag CR-medewerkers en andere belangstellenden

