
 

 

 

Terugblik Staf- en ontmoetingsdag. 
Spontaan kwamen er zaterdagavond al een paar reactie binnen per e-mail. Positief en 
vol waardering. Dat doet goed. “Ik ben blij dat ik geweest ben” schreef iemand die voor 
de eerste keer een landelijke stafdag bezocht. De super gastvrije ontvangst van CR-
Utrecht heeft echt goed gedaan. De bijdragen van het PV van Judith (ook afkomstig van 
CR Utrecht), Henk, Karla, Paradox, enkele tientallen deelnemers die getuigden door 
middel van het cardboard en de muzikale ondersteuning maakten dat het totaal plaatje 
goed gewaardeerd werd met gemiddeld een cijfer 8. ( Variërend van 7-10 ) 
De teamleiders hebben heel veel werk gehad aan het cardboard getuigenis… Maar het was het 

waard: het was het hoogst gewaardeerde onderdeel met gemiddeld 8,7 !!!! Indrukwekkend om 

te zien wat God doet en welke emotionele drempels en barrières de deelnemers hebben 

opgeruimd om te kunnen groeien in hun relatie met Christus. Dan zie je inderdaad dat “herstel 

een bijproduct is”.. en CR dus een efficiënt en doelgericht discipelschapsprogramma is. 

Ongeveer 40% van de aanwezigen heeft zelf de 12 stappen gedaan… Nog niet eerder hadden 

we zo’n hoog percentage voormalige deelnemers op onze stafdag.  Volgend jaar meer dan 

50%?  

 

Cardboard getuigenis op DVD? 

Er is één deelnemer aan het cardboard getuigenis die heeft aangegeven liever niet op dvd te 

staan. Dat betekent dus dat we een minimaal aangepaste versie voor jullie beschikbaar 

hebben. Wanneer? Zodra we weer 3 persoonlijke verhalen hebben ontvangen en opgenomen, 

wordt DVD Volume 9  uitgebracht. We hebben op dit moment één persoonlijk verhaal, en 

hopen dus op meer!! De regie hierover ligt bij de teamleiders: zodra de volgende dvd 

beschikbaar is, wordt het hier vermeld in een volgende nieuwsbrief. De droom voor de 

bijeenkomst in 2018 hebben we ook alweer neergelegd: zie pagina 37 van het 

programmaboekje wat je mee naar huis hebt genomen. Het cardboardgetuigenis is dus voor 

jullie beschikbaar zodra volume 9 beschikbaar is. 

 

Hoe maak ik een Persoonlijk Verhaal? 

Nog voor de zomer willen we een nieuw seminar organiseren. Ergens in mei of juni. Bedoeld 

voor iedereen die het wil leren voor zichzelf, of die andere deelnemers wil helpen met het 

maken van hun persoonlijk verhaal. Heb je belangstelling? Maak die belangstelling dan 

kenbaar door het hier te melden. Dan krijg je bericht zodra er een datum bekend is en kun je 

daarna besluiten om wel of niet mee te doen.  

 

Het nieuwe dagboek.  
Een waardevolle start voor CR-deelnemers met 85 overdenkingen die allemaal zijn 
gerelateerd aan Stap 1, Stap 2 en Stap 3. Het helpt om een Bijbelse basis te leggen voor 
de stappen en tegelijkertijd helpt het ook voor de zelfreflectie van de deelnemer. De 
deelnemer die vanaf zijn start dit nieuwe dagboek of ondersteuning zal gebruiken, zal 
herkenning vinden in de praktische voorbeelden van de auteur. We hebben niet gekozen 
voor nietjes, maar voor een duurzame ringband. Ook los te koop voor € 7,50 
(partnerkerken) 
 
 
 
 
 

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


 

 

 

De nieuwe DVD.  
De nieuwe DVD die vanaf nu bij het startpakket wordt ingesloten, heeft een driedubbel 
doel. Het primaire doel is om de deelnemer ondersteuning te verschaffen waarmee hij 
op zoek kan gaan naar een coach. Het tweede doel is om de coach inzicht te geven in het 
proces waar de deelnemer doorheen gaat. En het derde doel is om de deelnemer die 
door de nieuwkomersgroep is heen gegaan, de kans te geven het verhaal wat hij daar 
heeft aangehoord, nog eens op opnieuw te beluisteren en bekijken. Laat ons weten als je 
vindt dat er verbeteringen zullen moeten plaatsvinden bij een volgende druk. We 
hebben er voorlopig 250 laten maken… Daar is ondertussen al de helft van verkocht via 
de boekentafel op de staf- en ontmoetingsdag in Vianen en via startpakketten. We zullen 
bij les 8 in deelnemersgids twee ook nog terug verwijzen naar deze DVD. 
 
Teamvergadering. .  
Het is goed om elkaar te scherpen. In Spreuken 27:17 staat: “Zoals men ijzer scherpt met 
ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens”. Om de focus scherp te houden en ervoor te 
zorgen dat we echt optimaal en maximaal gebruik maken van alle mogelijkheden die er 
in het programma zitten hebben we in het programmaboekje van 18 maart jongstleden 
een aantal vragen en opdrachten opgenomen die kunnen worden behandeld in de 
medewerkers teams. Op pagina 12 staan de vragen voor groepsbespreking naar 
aanleiding van de toespraak van Henk. Op pagina 13 en 14 staan een aantal stellingen 
die ook de moeite waard zijn om met elkaar over door te praten!  
 
Deelnemersgids vijf 
Op de staf bijeenkomst hebben we deelnemersgids 5 geïntroduceerd. Dat boekje is 
bedoeld voor mensen die de vier deelnemers gidsen volledig hebben doorgewerkt en 
hebben afgerond met hun Persoonlijk Verhaal. De ondertitel is “Verder groeien in Gods 
genade”. Het is op dezelfde manier opgebouwd als de voorgaande deelnemers gidsen, 
maar je gaat dus op een nieuwe manier door de 12 stappen heen. Niet meer samen met 
een opendeelgroep maar alleen of met een andere deelnemer die op ongeveer hetzelfde 
moment het Persoonlijk Verhaal heeft gedeeld. Deze gids werkt verdiepend en helpt 
terugval te voorkomen. Ze staan voorlopig nog niet op de website, maar ze kunnen 
besteld worden door de teamleiders.  
 
Homepage aangepast. 
We hebben recent onze homepage iets aangepast qua tekst en plaatjes.  Laat eens weten 
wat je van onze gezamenlijke website en homepage vind… en als je suggesties hebt voor 
verbetering, geef ze dan door. Het is ten slotte ook jouw homepage!! 
 
Startpakket.  
We hebben nu vrijwel alle materialen aangepast aan de start met het startpakket. De 
eerste 150 startpakketten leveren we met een linnen tas met opdruk (die opdruk is 
gelijk aan het plaatje op onze homepage) Daarna gaan we waarschijnlijk over naar een 
plastic tasje.  
 
2017 
2e zaterdag van juni: 10 juni: vergadering van CR teamleiders: Gorinchem 
laatste zaterdag van sept.: 30 sept.: stafdag CR medewerkers Noord: Assen 
1e zaterdag van okt.: 7 oktober: stafdag CR medewerkers Midden: Gorinchem 



 

 

 

2018 
3e zaterdag van Maart: 17 maart: Landelijke medewerkersdag: Almere 
2e zaterdag van juni: 9 juni: Vergadering van CR teamleiders: Sneek 
 

 


