
 

 

 

Nieuwsbrief 20,  Maart 2015 
De landelijke conferentie 
Voor het eerst waren we als CR-medewerkers samen. Bij de voorgaande conferenties lag het 
accent veel meer op informatie over-Celebrate. Nu ging het vooral om de inhoudelijke kant. 
Samen met workshopleiders, sprekers, mensen die hand en spandiensten verleenden, iemand 
die opnamen maakte, de registratie deed etc. waren we met ver over de 100 mensen. En een 
eerste blik op de enquêtes die we later uit gaan werken, leerde ons dat velen van jullie deze dag 
gewaardeerd hebben. Hartelijk dank voor alle bemoedigende opmerkingen en waarderende 
woorden. In een volgende nieuwsbrief zullen we wat meer over de ingevulde enquête lijsten 
delen. 
 
Voor wie het gemist heeft… 
Tijdens de conferentie hebben we een 42 pagina’s tellend werkboek gebruikt. Met niet alleen de 
outline’s van de toespraken en de PowerPoint’s, maar ook een overzicht van het ontstaan van CR 
in Nederland. Daarin hebben we heel eerlijk onze fouten in de startfase toegegeven. En het 
eindigt met een SWOT analyse. Dat wil zeggen een overzicht van sterkten en zwakten, kansen en 
bedreigingen. Ons advies is om als lokaal CR- team aan dat gedeelte van het werkboek ook 
aandacht te besteden. Het is tenslotte niet verstandig om allemaal in dezelfde valkuilen te 
tuimelen, nietwaar?  Er zijn bij het secretariaat nog 15 werkboeken beschikbaar tegen 
kostprijs (€3,50)  
 

De volgende data. 
26 september: Gastheer: CelebrateRecovery in Hardinxveld-Giessendam.  
3 oktober:         Gastheer: Celebrate Recovery in Drachten 
19 maart 2016  Landelijke CR ontmoetingsdag 
Noteer deze dagen alvast in je agenda!! 
 

Het nieuwe CR- dagboek. 
In Lelystad waren ter plaatse al geluiden te horen over de mooie vormgeving van de nieuwe CR-
dagboek met 65 overdenkingen, waarvan iedereen een gratis exemplaar heeft ontvangen.  We 
zijn echter ook nieuwsgierig naar jullie inhoudelijke reacties. Ter plaatse zijn er ongeveer 60 
extra exemplaren verkocht. Er zijn nog ±100 exemplaren beschikbaar. Ze worden niet bij 
gedrukt, dus ze worden verkocht zolang de voorraad strekt.  

 
Persoonlijke Verhalen 
Op de conferentie is de derde DVD met Persoonlijke Verhalen beschikbaar gekomen. Een aantal 
contactpersonen hebben die ter plaatse gekocht en meegenomen. Andere belangstellenden 
kunnen hem via de webwinkel bestellen. 
 

Facebook 
Alle begin is moeilijk… Maar na wat technische strubbelingen lijkt het erop dat Facebook van 
CelebrateRecovery Nederland werkt! Ga eens kijken naar 
www.facebook.com/celebraterecoverynederland  en deel de link met anderen! En nog 
belangrijker: laat weten wat je ervaart als medewerker of als deelnemer… 
 
 

 

http://celebraterecovery.nl/materiaal-bestellen/product/57-devotional-dagboek
http://celebraterecovery.nl/materiaal-bestellen/product/57-devotional-dagboek
http://celebraterecovery.nl/materiaal-bestellen/product/50-dvd3-met-keri-karry-en-karolien
http://www.facebook.com/celebraterecoverynederland

