Nieuwsbrief 50, september 2019
Een nieuw CR seizoen gaat van start.
Heb je er visie voor? Heb je positieve verwachtingen? En heb je je
wapenrusting aangetrokken? Zomaar een paar vragen die boven kwamen
drijven toen ik dacht aan het nieuwe seizoen. Ik geloof dat God elk jaar
weer opnieuw wonderen doet door middel van ons programma. Hij geeft
zegen en vrucht. Veranderde levens en herstel. Maar we moeten helaas
toch ook altijd wel weer een overwinninkje van de tegenstander
incasseren, nietwaar? CR medewerkers zijn net als andere christenen
geliefde kinderen en huisgenoten van God, maar het zijn tegelijkertijd
frontsoldaten. En daarmee zijn we misschien wel kwetsbaarder dan
menige andere werker in Gods koninkrijk. Satan kent de kracht van God
die zich manifesteert binnen CR inmiddels maar al te goed. Hij kent de
gevaren die jouw bediening voor zijn koninkrijk met zich meebrengen. Hij
kent ze misschien wel beter dan jij en ik ze zelf denken te kennen. En
daarom mogen we ons eigenlijk altijd wel weer ‘verheugen’ in
speldeprikjes, tegenwind , tegenstand die soms intern is, en soms extern.
Wees erop bedacht en we willen je opnieuw aanmoedigen om je
geestelijke wapenrusting aan te trekken. Alleen met die hulp, zullen we de
pijlen van de boze kunnen weerstaan. Laten we schouder aan schouder in
Gods koninkrijk staan, niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor
elkaar bidden en waar mogelijk elkaar versterken.
Ideeën aanleveren.
Het landelijke CR kernteam komt ongeveer drie à vier keer per jaar bij
elkaar. Samen brainstormen, samen bidden, samen evalueren, samen
plannen maken voor de toekomst. In de komende maand is er weer een
bijeenkomst gepland. Daarin gaan we onder andere nadenken over de
komende ontmoetingsdag in maart 2020, over toerusting, over de
invulling van de website, over een nieuw hulpmiddel etc. Wij willen heel
graag input hebben vanuit het grondvlak. Vandaar onze oproep: heb je iets
waarvan jij denkt dat wij ons voordeel er mee kunnen doen, laat het dan
weten. We nemen het zeker mee en misschien nodigen we je wel uit op de
vergadering om je suggesties voor veranderingen en verbeteringen toe te
lichten.
Nieuwe druk deelnemersgidsen.
Een regelmatig terugkerende oproep blijft om verbeteringen voor de
deelnemersgidsen aan te dragen. Suggesties voor verbeteringen voor
vertalingen, verbeteringen voor lay-out, voor taal en voor stijl; het is
allemaal meer dan welkom . Stuur het naar info@celebraterecovery.nl.
Omdat we hele kleine oplagen drukken worden de meeste deelnemers
gidsen één keer per twee jaar herdrukt.

Rotterdam en Den Haag?
Onverwachte ontwikkelingen. Een nieuwe CR in Rotterdam en opstart in
Den Haag is helaas nog niet gelukt. We hebben nog niet voldoende
mensen kunnen vinden die bereid zijn op dit terrein dienstbaar te zijn. Dat
betekent dat Rotterdam voorlopig alleen verder gaat met de bestaande
CR. Maar een bijzondere ontwikkeling is dat ‘boven’ Den Haag ( in Leiden)
dit najaar wel een serie kennismakingsavonden gaat starten. Als dat goed
uitpakt en de Here gaat bevestigen, dan zou vanaf volgend jaar in Leiden
ook een CR van start kunnen gaan. Wil jullie allemaal bidden voor dit
initiatief?
Onze landelijke website www.celebraterecovery.nl
Meer en meer constateren we dat de landelijke website goed bekeken
wordt. Hieronder zie je de meest aangeklikte items op een rijtje staan.
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Zoals je ziet hoort jouw lokale website bij de vijf meest bekeken onderdelen. Zorg
mede daarom alstublieft dat je website altijd actueel is, zodat belangstellenden
weten waar ze moeten zijn als ze een keer binnen willen lopen om vrijblijvend
kennis te maken. Als voorbeeld van essentiële informatie- onderdelen kun je altijd
kijken naar de website van CR Gorinchem. (Waarmee we zeker niet willen
suggereren dat dit de beste is ..  )
Binnenkort staan er wat kleine advertenties met jouw website in de Visie. Een
extra reden om alle informatie up-to-date te hebben!

Seminars.
Het seminar over het persoonlijk verhaal ( 14 sept.) en Coaching (5
oktober) gaan zeker door. Mede door belangstelling van buiten af. Dat
laatste seminar over coaching in de kerk is ook zeer geschikt voor
leidinggevenden binnen de kerkelijke gemeente. Wil je een persbericht
ontvangen over één of beide seminars, stuur dan een berichtje naar
info@celebraterecovery.nl. Het seminar over de “Nieuwe vrijwilliger in de
kerk” (28 september) is primair bedoeld voor taakgroepleiders en
coördinatoren.
Agenda

14 september 2019 Seminar: Hoe maak ik een persoonlijk verhaal?
5 oktober 2019 Seminar: Coachen in de praktijk.
26 oktober 2019 Train de Trainer seminar van de cursus ‘Je Geld en Je Leven’
21 maart 2020 Ontmoetingsdag medewerkers CR

