Nieuwsbrief 47, januari 2019
Beste CR- vrienden,
De eerste maand van 2019 is alweer grotendeels voorbij. We zijn weer bezig met de
puntjes op de i te zetten ten aanzien van onze ontmoetingsdag. Zoals gebruikelijk: de
derde zaterdag van maart. Dat is dit jaar dus 16 maart. Dit keer een bijzondere plek:
tussen de kassen van het Westland en het strand van de Noordzee. Onze gastvrouw is
PKN gemeente ‘De Nieuwe Rank’ ; een bloeiende gemeente die affiniteit heeft met het
Evangelisch Kerkverband. De lokale CR medewerkers, onder leiding van Dineke van der
Meer, zullen ons verwelkomen. Wij zien er naar uit om jou als CR medewerker daar te
ontmoeten.
Programma
Henk Noordhuis (één van de starters van CR in ons land) en Dineke van der Meer zullen
de plenaire sprekers zijn. Daarnaast zijn er workshops gepland van onder andere
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We zullen later nog een omschrijving toevoegen van de workshops. Verder nog een
verrassingsmaaltijd en medewerking van de lokale muziekband. Zoals gewoonlijk geef je
je niet op bij ons maar bij jouw lokale teamleider/teamleidster.
Nieuwe medewerker
Sinds begin dit jaar hebben we een nieuwe medewerker voor de westelijke Randstad.
Hij is de drijvende kracht voor de ontwikkeling van nieuwe locaties in zijn
woonomgeving. Op 16 maart kun je met hem kennismaken!
We hebben hem gevraagd om zichzelf voor te stellen:
Mijn naam is Jan Schippers, ben 63 jaar jong! 41 jaar getrouwd met Franneke en we
hebben 2 kinderen. Ruim 45 jaar mag ik door genade de gemeente van de Here Jezus in div.
landen dienen. 20 jaar als lekenpredikant, na mijn doctoraal theologie als fulltime
predikant.
In 2009 kwam ik in Saddleback Church voor het eerst in aanraking met het CR
programma. Meteen greep het mij en ben ik betrokken geweest bij het introduceren van CR
in div. kerken. Ik mocht meemaken hoe God door CR harten verandert (incl. die van
mijzelf). Geweldig!
Om die reden wil ik met het CR team mij inzetten om in de regio Den Haag/Leiden CR in
één of meerdere kerken te laten starten. Of dat lukt, weet ik niet. "Harde grond, hoor" zei
iemand uit Den Haag. Kan waar zijn, ….. maar ik heb God in o.a. Moldavie, Rusland en

België zien werken. Zou Den Haag e.o. voor Hem onmogelijk zijn? Is voor de Here iets te
wonderlijks? Bidt u mee voor CR in deze regio?
Gods zegen allen, Jan Schippers
Lokale Websites
Iedere locatie heeft zijn eigen lokale CR-website. Wij hebben geen bemoeienis met deze
lokale websites. Maar we willen wel iedereen aanmoedigen om eens positief kritisch
naar de eigen website te kijken. Bevat die actuele informatie? Staan er geen les nummers
op of iets dergelijks. Als iemand geïnteresseerd is, staat er dan voldoende informatie op
om hem of haar duidelijk te maken dat hij binnen mag komen lopen? Zorg-s.v.p. voor
informatieve websites.
Landelijke website www.celebraterecovery.nl
Ook op onze gezamenlijke website is een en ander veranderd. Bekijk hem eens opnieuw.
En heb je suggesties voor verbetering van de informatie die erop staat, laat het dan
weten. Het is namelijk ook een verlengstuk van jouw eigen website!
Aanbod gratis cursus voor jullie gemeente nog steeds geldig?
We kregen recent de vraag of het aanbod van de gratis cursus nog steeds geldig is voor
de partnerkerken? Helaas, dat was het aanbod van 2018. In de volgende nieuwsbrief
zullen we vermelden wat we voor onze partnerkerken gaan doen in 2019. Maar ben je
geïnteresseerd in een van onze cursussen,
kijk dan even op de websites:
www.jegeldenjeleven.nl
www.Aanstekelijkchristen.nl
www.Samen-beter.nl
Agenda 2019
16 maart 2019: ’s-Gravenzande; Ontmoetingsdag CR-medewerkers en andere belangstellenden

