Nieuwsbrief 29, mei 2016
CR Coaches
Hoe maak je van een goede coach, een betere coach? Coaches horen bij iedere discipelschaps
training. En dus ook bij het DNA van Celebrate Recovery. De meeste coaches zijn voormalige CR
deelnemers… Zij kennen het proces van de 12 stappen bij uitstek en ook de worsteling van de
deelnemer om er doorheen te gaan. Ze kennen de waarde van een coach en de kracht van het gebed
uit eigen ervaring. Maar ook andere gelovigen die niet zelf hebben deelgenomen aan het CR
programma, zijn welkom als coach. Inmiddels zijn bijna 30 mensen beschikbaar als coach. Ze zijn
verdeeld over het hele land en er zijn ongeveer net zoveel mannen als vrouwen beschikbaar.
Inmiddels zijn er vier van deze 30 inmiddels gematcht aan een deelnemer.
Deze 30 mensen hebben een basistraining van een dag gevolgd. Daarin hebben we uitgelegd wat het
CR programma inhoud en op welke specifieke punten een coach ondersteuning mag geven. Vanaf
heden kun je ook een basistraining aanvragen voor je eigen CR locatie. De kosten voor deze
basistraining bedragen een bedrag van € 50 aan reiskostenvergoeding (gelijk bedrag voor het hele
land) Als je deze basistraining alleen wil aanbieden aan je oud CR deelnemers, dan is 1 dagdeel
voldoende. Als er ook mensen bij zijn die niet zelf door CR gegaan zijn als deelnemer, dan is een
zaterdag een betere optie: twee dagdelen.
We overwegen in een later stadium ook nog een vervolgtraining aan te bieden voor de coaches.
Nieuwe dvd's, uitgekomen 19 maart 2016
 Volume 7: dvd met 3 persoonlijke verhalen en een introclip voor CR.
 Instructie DVD: De eerste instructie DVD is beschikbaar met de volgende toespraken van
Frans Koopmans en Jan Baan:
- Door welke emotionele barrières gaat een deelnemer?
- Hoe om te gaan met schuld en schaamte?
- Do’s en dont’s binnen de Open Deelgroep
Ontmoetingsdagen.
Wij willen het CR team van Utrecht bedanken voor het gastvrije onthaal op 19 maart jongstleden.
We zijn dankbaar met een gemiddelde waardering van bijna een acht. En het feit dat niemand lager
gewaardeerd heeft dan een zes, geeft aan dat alle aanwezigen deze stafdag hebben ervaren als (erg)
waardevol. De enige kanttekening betrof de verstaanbaarheid van de sprekers… Voor degenen die
deze nieuwsbrief nog geen jaar lang ontvangen, is het goed om even te memoreren dat we op de
landelijke stafdag (altijd 3e zaterdag van maart) een volledig programma hebben, terwijl we op de
regionale stafdagen in het najaar wat meer ruimte hebben voor ontmoeting. Daar nodigen we geen
externe sprekers uit, maar gebruiken we de tijd om ons te verdiepen in het programma en de… op de
i te zetten.
We hebben sinds vorig jaar vaste dagen… Noteer deze dagen alvast in je agenda. Zie voor meer
gegevens het einde van deze nieuwsbrief.
Andere kerken belangstellend voor CR?
CR opstarten is makkelijk en moeilijk tegelijk. Dat klinkt raadselachtig. Het gemakkelijke is dat het
traject helemaal is uitgestippeld en in principe wordt ondersteund door CR-Nederland. De
moeilijkheid is dat een verkeerde start vrijwel gelijk tot gevolg heeft dat het proces geblokkeerd
wordt. Daarom hechten we grote waarde aan een goede start.
Zie hier waar je belangstellenden voor kunt uitnodigen die overwegen om CR op te starten in hun
kerk.

Facebook
Op facebook kunnen jullie een paar foto's vinden van de ontmoetingsdag op 21 maart.
Mochten jullie zelf foto's hebben van jullie eigen CR, laat ons meegenieten op facebook.
Internationale conferentie
In augustus zullen 8 Nederlanders de internationale conferentie in Los Angeles gaan bijwonen.
Je kunt daar ook nog steeds bij zijn: wij zorgen (voor een bijdrage van 300 euro) voor overnachting,
vervoer ter plaatse en de inschrijving voor de conferentie. De vliegticket moet je zelf regelen, dan
kun je er eventueel ook een vakantie aan vastknopen. Boek de vliegticket wel even in overleg met
ons i.v.m. ophalen en terugbrengen op de luchthaven in Los Angeles (info@celebraterecovery.nl)
Extra ingelaste avond?
Heb je een filmavond gepland, een speciale avond voor gasten of misschien een avond met een
externe spreker over een bepaald thema? Meld dat dan op Facebook
CR-Nederland. Iedereen kan daar zijn of haar plaatjes, foto’s en persberichten plaatsen… Mits bijtijds
gemeld, zorgen wij voor een mini advertentie in het blad Visie.
2016
3e zaterdag van maart = 19 maart: landelijke stafdag, gastheer-CR Utrecht
2e zaterdag van juni = 12 juni: vergadering van CR-contactpersonen: gastheer CR Hardinxveld
laatste zaterdag sept = 24 sept. stafdag CR medewerkers Noord: gastheer CR Sneek
eerste zaterdag okt = 1 okt. stafdag CR medewerkers Midden: gastheer CR Houten
2017
3e zaterdag van maart = 18 maart: landelijke stafdag : gastheer ????
2e zaterdag van juni = 11 juni: vergadering van CR-contactpersonen: gastheer ????
laatste zaterdag sept = 30 sept. stafdag CR medewerkers Noord: gastheer ???
eerste zaterdag okt = 7 okt. stafdag CR medewerkers Midden: gastheer ????

