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Terugblik
We mogen terugkijken op een fantastische ontmoetingsdag in ’s-
Gravenzande. Deze dag was niet alleen gezellig en sfeervol maar ook 
inhoudelijk heel sterk. Voor sommigen was het een thuiswedstrijd, anderen
hadden er al meer dan 100 km op zitten toen ze arriveerden. Maar.. 
Vertelde iemand na afloop: het was zeker de moeite waard. Bij deze willen 
we onze grote waardering uitspreken voor het team van ’s-Gravenzande; 
zij hebben een bijzondere bijdrage geleverd. Dank jullie wel voor jullie 
liefde die niet alleen geproefd kon worden in het eten, maar ook in jullie 
gastvrijheid. Zeer gewaardeerd! Het is goed om op deze manier ook te 
ervaren dat je (geestelijke) familie hebt elders in het land. Familie die 
samen met jou ook betrokken is bij het CR programma. Het was goed om 
uit te wisselen en samen te bidden. We werden een beetje stil toen we de 
evaluatieformulieren hadden uitgewerkt. De gemiddelde overall 
waardering voor deze dag was 8,1  en geen enkel onderdeel kwam lager 
uit dan 7,2. Dat stemt niet alleen tot dankbaarheid aan de Here, maar we 
willen ook iedereen bedanken die voor de organisatie en de sprekers heeft 
gebeden. En misschien mogen we je alvast attenderen om de derde 
zaterdag van maart 2020 te reserveren.

En de najaarsbijeenkomst dan?
Op DV. 15 juni komen de teamleiders bij elkaar voor de jaarlijkse 
vergadering. Daar gaan we met elkaar bespreken wat de plannen zijn voor
het najaar. Er is een idee om dat komend najaar anders in te kleden… 
zodra er meer bekend is voor jullie, hoor je dat via je teamleider.

Het gebedskaartje met het Gebed van Innerlijke Rust
Enkele weken geleden hebben we éénmalig het gelamineerde kaartje met 
het Gebed van innerlijke Rust in grotere oplage laten drukken. De reden is 
drievoudig: a. Het is een éénvoudig en laagdrempelig gebed wat je na een
persoonlijk gesprek eigenlijk aan iedereen kunt weggeven. b. Het biedt 
een waardevolle promotie voor het Celebrate Recovery programma en 
c. Er is een preek beschikbaar gekomen over het CR gebed, zodat het 
kaartje na afloop in de gemeente kan worden uitgedeeld. 
Vanwege de grotere oplage kunnen we éénmalig het gelamineerde kaartje
(op 120 grams papier) voor een bijzonder lage prijs aanbieden. Ze zijn 
tijdelijk gebundeld per 15 stuks en kosten dan twee euro. Ze staan niet in 
de webshop, maar je kunt ze bestellen bij je teamleider zolang de 
voorraad strekt.



Hetzelfde geldt voor het boek ‘Aan mij ligt het niet’  van Cloud en 
Townsend. Na de introductie op onze ontmoetingsdag waren er nog enkele
over. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanbiedingsprijs: €5, = per 
stuk (200 pag.)  ;  bestellen via je teamleider. 

Het cadeau voor ons allemaal: de opgenomen lessen
Als je regelmatig surft op onze gezamenlijke website, ben je ze vast al 
tegengekomen: alle 25 CR lessen zijn opgenomen en staan op video. Hier 
moeten we de naam van Geralda noemen: zij heeft de opnames en ook de
montage voor haar rekening genomen. Dat was een hele klus en bij deze 
hartelijk bedankt, Geralda.  Het resultaat is absoluut bruikbaar als 
voorbeeld voor ieder die zelf de lessen geeft. Is het perfect? Nee. Kan het 
beter? Ja.   Gaan we het verbeteren? Zeker, maar daar heb ik wel jullie 
hulp bij nodig. Ieder CR-team kan hier een bijdrage aan leveren. Wil je ook 
bijdragen aan verbeteringen, neem dan een les bij jou op, op locatie.  Is 
datgene wat jij aanlevert beter (denk aan geluidsopname, betere 
aanvullende dia’s, betere inhoud etc.) dan gaan we de bestaande Les 
direct vervangen door jouw les. Dus help ons om wat goed is nog verder te
verbeteren. 
De huidige lessen op de website kun je gebruiken als er een deelnemer 
een keer een les gemist heeft en die alsnog graag wil volgen.

Websites
Hartelijk dank voor het actualiseren van alle websites. De linkjes staan 
weer op de landelijke website vermeld. Houd je eigen website s.v.p. 
actueel zodat belangstellenden weten dat ze welkom zijn.

Hoe maak ik een Persoonlijk Verhaal?
Dit najaar gaan we weer een seminar houden over het thema “Hoe maak 
ik een Persoonlijk Verhaal?” Zowel de datum als de locatie staan nog niet 
vast. Wie vóór 1 mei as. via de  ze site aangeeft dat hij/zij belangstelling 
heeft voor deelname, ontvangt in de eerste week van mei een 
datumprikker. Vervolgens gaan we zowel de locatie als de datum 
vastleggen. 

Belangrijke data:
15 juni 2019. Bijeenkomst van teamleiders voor overleg.
??  Oktober.  Ontmoetingsbijeenkomsten
21 maart 2020. Landelijke ontmoetingsdag CR medewerkers.

https://www.connectandgrow.info/seminar-het-maken-van-een-persoonlijk-verhaal
https://www.connectandgrow.info/seminar-het-maken-van-een-persoonlijk-verhaal

