
 

 

 

Nieuwsbrief 27, Maart 2016 
 
CR “Personal coaches” 
Zoals wij weten gaat iedere deelnemer aan het CR programma op zoek naar een 
personal coach. In sommige gemeenten worden die coach genoemd (net zoals in de 
werkboeken), in andere kerken worden ze stappenmaatjes of buddy’s genoemd.  De 
deelnemer heeft primair de opdracht om zelf iemand daarvoor te benaderen. In veel 
gevallen lukt het om iemand te vinden, maar soms lukt het door omstandigheden niet. 
Een deelnemer die geen “personal coach”  heeft, haalt in de praktijk nooit Stap 12, maar 
haakt voortijdig af. Er zijn ons nog geen uitzonderingen bekend op deze conclusie. 
Natuurlijk willen wij liever niet dat deelnemers ergens gedurende het programma 
stoppen… Vaak vergezeld met de opmerking “Het gaat wel weer” vertrekken ze dan en 
er is geen enkel probleem opgelost. We willen heel graag dat mensen Stap 12 bereiken.  
We hebben nu heel goed nieuws: Geen enkele deelnemer hoeft zonder “personal coach” 

verder te gaan, want er zijn sinds afgelopen zaterdag 27 februari voldoende Personal 

Coaches beschikbaar. Ze zijn te vinden in de provincies Friesland (3) , Flevoland (5) , Zuid-

Holland (7) , Gelderland (3) , Zeeland (1), Noord-Brabant (1), Drenthe(1) , Noord-Holland(4).  

Dat zijn 25 mannen en vrouwen die klaar staan voor ons en onze deelnemers. Ze hebben 

allemaal deelgenomen aan het landelijk seminar “Personal Coaches van CR-deelnemers”. 

Sommige van hen zijn oud-deelnemers van CR. Anderen hebben ervaringen op diverse 

terreinen. Als jij in je CR-team deelnemers hebt die nog geen persoonlijke coach hebben, 

wijs hen dan op deze pagina. Dan zoeken wij een coach die beschikbaar is. 

 
Laatste seminar voor Personal coaches 
Omdat het seminar van afgelopen zaterdag was volgeboekt (max. 20 deelnemers per 

seminar) hebben we een derde datum geprikt met een identiek programma, 23 april in 

Huizen. Dit is voorlopig het laatste seminar voor ‘aspirant coaches’. Meer informatie op de 

website pagina met seminars en trainingen .  Wie belangstellend is, kan beter niet te lang 

wachten met opgeven. Want ook voor deze dag hanteren we een maximum van 20 

deelnemers.  

Met name oud CR-deelnemers die zelf het programma hebben afgerond, willen we 

aanmoedigen om deel te nemen. 

 

Aanmelden voor de landelijke staf- en ontmoetingsdag 

Op 14 februari in de avonduren heb jij een e-mail ontvangen over hoe jij jezelf kan opgeven. 

Kijk nog even terug.. De meeste CR contactpersonen hebben gekozen voor de optie om 

tegen een vaste bijdrage met een onbeperkt aantal mensen te komen naar deze 

bijeenkomst. Het is in het belang van ieder team om deze mogelijkheid optimaal uit te 

buiten. Deze staf- en ontmoetingsdag is HET moment om bemoedigd te worden, visie te 

ontwikkelen, nieuwe inzichten op te doen, voormalige CR-deelnemers van het programma 

uit te dagen om mee te gaan, voor elkaar te bidden etc.  

http://www.celebraterecovery.nl/ik-zoek-een-coach
http://connectandgrow.info/seminars-trainingen


 

 

 

Als er in het overzicht dat je 14 februari hebt ontvangen, staat vermeld dat jij je kunt 

opgeven bij jouw eigen coördinator, dan zal dat vrijwel altijd betekenen dat jouw team of 

gemeente heeft besloten om de eenmalige bijdrage voor zijn rekening te nemen. We 

hebben op deze manier de drempel zo laag mogelijk gemaakt. Want we zijn ons meer dan 

ooit bewust, dat het van levensbelang is om in ieder geval een paar momenten per jaar te 

hebben om elkaar te ontmoeten en ons te laten inspireren. Dan is er dus geen ‘financiële 

drempel’ als je je opgeeft via jouw contactpersoon. De contactpersonen leveren uiterlijk een 

week van tevoren bij ons de deelnemers lijsten in. Jij ontvangt daarna persoonlijk een 

bevestiging van je deelname per mail.  

 

Gebedsondersteuning 

Vorig jaar werd de inhoudelijke kant van het programma in Lelystad hoog gewaardeerd. Dat 

schept verwachtingen en verplichtingen. We willen daarom nogmaals aan iedere lezer van 

deze nieuwsbrief vragen of hij/zij deze dag in gebed wil voorbereiden. Bidt voor de sprekers 

(Frans en Eugene). Bidt voor de workshopleiders, de bijdrage van het aanbiddingsteam uit ’s-

Gravenzande, Nynke (die haar P.V. zal delen) , Margo die een dramasketch zal laten zien. En 

natuurlijk ook voor de technische ondersteuning, de catering etc.  Laten wij bidden dat elk 

aspect van ons samenzijn een positieve bijdrage zal leveren aan ons samenzijn. Met name 

het thema van Eugene Poppe is zeer actueel. Satan voelt zich behoorlijk in het nauw 

gedreven door CR, dat bemerken we op meerdere locaties, en hij verzet zich met hand en 

tand. Laten we daarom echt voorbede doen en onszelf en alle betrokkenen opdragen voor 

de troon van de Here Jezus.  

 

Gasten 

Wij kiezen er bewust voor om 19 maart een staf- en ontmoetingsdag te  laten zijn. Er zullen 

naast de CR teams ook gasten aanwezig zijn, vanuit kerken die later in dit jaar met CR gaan 

starten. Vrijwel zeker komen er mensen uit kerken in Steenbergen, Geldermalsen en Den 

Helder die plannen hebben om later dit jaar te starten met CR. Er zijn ook een aantal 

contactpersonen die deze dag misschien gaan gebruiken om met een zo groot mogelijk 

aantal mensen door te starten met CR. Te denken valt aan onder andere Amsterdam, 

Vlaardingen, Houten en Eindhoven. Laten we ook voor hen bidden en hen een hart onder de 

riem steken! 

 

Nieuwe INSTRUCTIE- DVD 

Op 19 maart zal er een DVD te koop zijn met een drietal toespraken van plm. 50 minuten. 

Het betreft een referaat van Frans Koopmans rondom het thema “Omgaan met schuld en 

schaamte” en verder de beide toespraken die op de najaarsmeeting in Drachten en 

Hardinxveld zijn gehouden. De thema’s daarvan waren “Emotionele barrières” en “Do's & 

Dont's binnen de Open Deelgroep”. 

 



 

 

 

Internationale CR-conferentie 

Dit jaar gaan we weer met een groep(je) belangstellenden naar de internationale 

conferentie in Los Angeles. Daar ontmoet je plm. 3000 andere CR-leiders en -medewerkers 

vanuit tientallen landen in de wereld. Conferentie data: 10/11/12 augustus. Je bent zeven 

dagen weg uit Nederland, inclusief o.a. extra sightseeing en een live-CR bijeenkomst 

bijwonen met plm. 400 deelnemers. Totale kosten plm. 1150 euro. Meer info : 

info@celebraterecovery.nl 

 

Volgende ontmoetingdagen:  

11 juni       : Bijeenkomst van landelijke coördinatoren van CR       

24 september  : Noord- en Oost-Nederland 

01 oktober   : Midden- , Zuid-  en West-Nederland 
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