Nieuwsbrief 51, december 2019
We hebben je al lang geen nieuwsbrief meer toegezonden. Enerzijds was er niet zoveel
nieuws te vermelden. Maar daar is verandering in gekomen: hier is er weer eentje met heel
veel interessante informatie.
Medewerkers ontmoetingsdag
Zoals ieder jaar op de 3e zaterdag van maart ontmoeten we elkaar om de visie aan te
scherpen. Dit keer is dat zaterdag 21 maart 2020. Als het goed is staat die datum al lang in je
agenda genoteerd. We komen bij elkaar voor bemoediging, samen bij te praten, samen te
bidden en met en van elkaar te leren. Elk jaar worden deze zaterdagen hoog gewaardeerd;
daar zijn we blij mee. De teamleiders zijn begin december bij elkaar geweest en hebben
alvast de grote lijnen uitgezet voor de invulling van deze dag. Jij zal te zijner tijd, via je lokale
CR-teamleider, worden geïnformeerd over de verdere verloop.
Herdruk
Binnenkort gaan we deelnemersgids één weer herdrukken. Zoals altijd bij een herdruk
vragen we je om suggesties voor verbeteringen en aanpassingen. Geef ze zo spoedig
mogelijk door per e-mail. Graag met vermelding van het betreffende bladzij nummer. Ook al
is het maar een spatie, een d of een t …. Het maakt niet uit. Met elkaar willen we er een
optimaal product van maken. Zou je eens willen kijken naar de wijze waarop we vertaald
hebben? Achter deze link gaat de originele, Engelse tekst van hoofdstuk één schuil.
Internationale conferentie
We hebben al enkele signalen gekregen van (deels toekomstige) medewerkers dat zij
overwegen naar de internationale Celebrate Recovery Summit te gaan. Die wordt gehouden
in Los Angeles. De data van de conferentie zijn 5, 6 en 7 augustus 2020. Als er voldoende
belangstelling is, maken we er een groepsreis van. Na afloop van de conferentie kun je
eventueel kiezen voor een rondreis door de Nationale parken in het westen van de USA.
Vertrek vanaf Schiphol waarschijnlijk op 3 of 4 augustus. We nemen op dit moment een zeer
ruime prijsindicatie van € 1150,-. Dat is voor de vliegticket, de conferentiekosten en de
autohuur. Afhankelijk van dollarkoers, en vliegtickets en allerlei toeslagen en belastingen
hanteren we op dit moment een marge van 10% van het genoemde bedrag. Heb je
belangstelling, maak dat dan zo snel mogelijk vrijblijvend kenbaar.
De DVD uit deelnemersgids 1
De huidige DVD is bedoeld om eerst door de deelnemer zelf bekeken te worden. Vervolgens
kan hij/zij de dvd gebruiken om een potentiële coach te benaderen. Deze opname van bijna
60 minuten geeft in zijn geheel voldoende inzicht voor een potentiële coach om te bepalen
of hij/ zij die rol op zich wil nemen. Als er nog essentiële dingen zijn die jij toegevoegd zou
willen hebben, informeer ons dan. Als de nieuwe opname klaar is gaan we nadenken wat de
beste manier is om hem beschikbaar te stellen. ( DVD, USB-stick, online achter een
inlog????)

Folders en boekje Probleembeschrijvingen
We hadden 13 verschillende folders. Met ingang van heden is er eentje uitverkocht. Dat is de
folder met de omschrijving van ‘Faalangst’. Van andere folders is nog een kleinere of grotere
voorraad aanwezig. We gaan ze niet meer herdrukken. Wil je ze nog bestellen, dan kan dat
voor de oude prijs van € 0,15 per stuk. Zolang de voorraad strekt natuurlijk. Bij het boekje
wat we nu hebben en wat achter in de map met outline’s is toegevoegd, gaan we een extra
probleem omschrijving toevoegen. We denken aan aan ‘Burn-out verschijnselen’, of ‘Ik ben
christen, maar ik voel het niet!’. Heb jij nog ideeën op dit terrein: meld het s.v.p. zo spoedig
mogelijk via info@celebraterecovery.nl
Terugblik op landelijke reeks Open info-avonden (nov.2019)
Bij de evaluatie van de open avonden in november is naar voren gekomen dat de ervaringen
wisselend zijn geweest. Dat was mede (maar niet alleen! ) afhankelijk van de zelfgemaakte
publiciteit. We hebben met elkaar vastgesteld dat dit voor herhaling vatbaar is. Eén van de
teamleiders opperde dat we misschien in de toekomst zelfs wel een soort concert tournee
kunnen gaan opzetten langs alle plaatsen waar een Celebrate Recovery locatie is. Op de
avond die in Gorinchem is gepland (www.celebraterecovery.nl/gorinchem) kun je een
voorbeeld zien. Gorinchem gaat als een soort try-out functioneren, waarna we mogelijk dit
concept gaan vermenigvuldigen. Goede ideeën zijn welkom!
Nieuwe CR-lokaties: Gebedspunt
De afgelopen maanden zijn we verrast door mensen met initiatief. Een voorganger uit de
provincie Overijssel en een predikant uit de provincie Utrecht hebben serieuze belangstelling
voor CR getoond. En ook al de eerste stap gezet om de kerkenraad/oudstenraad kennis te
laten maken met het CR concept. Twee provincies waar nog geen CR beschikbaar is! Zoals
overal, zijn ook daar belangstellenden om deel te nemen. Een andere locatie in Zuid-Holland
is al zover gevorderd, dat ze de acht avonden durende kennismaking achter de rug hebben
en binnenkort een beslissing gaan nemen over het starten van CR. Dit is nog niet alles, want
er zijn nog meer initiatieven in een pril stadium. Reden genoeg om iedereen die dit leest te
vragen of God alle barrières weg wil nemen, zodat het aantal CR locaties in Nederland zich
zal gaan vermenigvuldigen.
Namens het CR kernteam wens ik jullie gezegende Kerstdagen en alvast een zeer vruchtbaar
en gezegend 2020 toe.
Jan Baan
Data 2020
21 maart: Gorinchem: Ontmoetingsdag voor CR medewerkers
13 juni: (lokatie nog onbekend): Bijeenkomst CR- teamleiders en assistenten

