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CR dagboekje 
‘We hebben tot nu toe positieve reacties gehad op het nieuwe dagboekje. Verschillende deelnemers 
hebben er ééntje gekocht op onze boekentafel. Ik wil er nog 10 bestellen. Maar komt er ook  360 
dagen versie beschikbaar?’  
Het is altijd goed om te horen dat iets wat je uitgeeft toegevoegde waarde blijkt te hebben. Er is 
nu nog exact één volle doos van de huidige jubileumuitgave beschikbaar. Daarna willen we graag 
een mini enquête gaan houden om te kijken of we een uitgebreide versie gaan maken van 
misschien 120 of 180 dagen. Een dagboek van 360 dagen lijkt voorlopig nog een stap te ver. De 
kosten daarvan worden waarschijnlijk te hoog.  
 

Regionale medewerkersdagen 
Op zaterdag 26 september zijn alle-CR medewerkers welkom op de regionale ontmoetingsdag in 
Midden-Nederland. We zijn dan te gast bij de CR medewerkers van Hardinxveld-Giessendam. En 
op zaterdag 3 oktober zijn we te gast bij de CR medewerkers van de Bethel in Drachten. Zijn er 
mensen in je CR-groep die de afgelopen maanden het programma hebben afgerond en hun PV 
hebben gedeeld? Dan is dit wellicht een goed moment om hen te vragen om deze dag ook 
vrijblijvend aanwezig te zijn. Deze ervaringsdeskundigen zijn in potentie immers zeer 
waardevolle medewerkers voor de toekomst en het is een prima gelegenheid om hen iets meer 
te laten proeven van CR. 
 
Persoonlijke Verhalen, volume 4 
Over enkele weken gaan we aan de slag met DVD volume 4. De eerste twee DVD’s waren volledig 
Engelstalig en ondertiteld. Op de derde DVD mochten we de eerste Nederlandstalige PV 
begroeten. Bij de eerstvolgende (Volume vier ) zullen er twee Nederlandstalige en een 
Engelstalige PV worden opgenomen. Persoonlijke Verhalen volume 4 zullen we in ieder geval 
beschikbaar hebben op de eerstvolgende regionale medewerkers dag. Maar mogelijk ook al aan 
het begin van het nieuwe seizoen.  
 

Zoals jij...is er maar één.     
Dit boek wat we uitreikten op 21 maart jongstleden aan Sylvia (die haar Persoonlijk Verhaal 
heeft gedeeld) is een praktisch boek wat gericht is op toewijding en het oppakken van een 
bediening na afronding van het CR-programma.  Als je zou willen kun je er ook een 
ondersteunende dvd bij ontvangen om met elkaar te praten over de vragen achter in het boek. 
Het is ook een uitstekend hulpmiddel voor lokale kerken om het thema “gaven gerichte 
betrokkenheid” ter sprake te brengen. 
 

Bijzondere CR-bijeenkomsten. 
Verschillende CR locaties plannen enkele keren per jaar een bijzondere avond in. Met een 
spreker, een aan CR gerelateerde film of ?? . Als de datum en inhoud daarvan bekend is, vermeldt 
hem dan s.v.p. zo snel mogelijk op onze gezamenlijke Facebook pagina.  Je kunt er ook een flyer 
opzetten als je dat wilt. 
En geef de info zo spoedig mogelijk door aan het landelijke kantoor: info@celebraterecovery.nl 
dan komt er ook een kleine Visi(e)te te staan in het EO-blad Visie. 
 

Het verhaal van de historie van CR 
(binnengekomen post) Alhoewel ik normaal niet zo’n lezer ben, nam ik onlangs toch de 
deelnemers gids die we op 21 maart kregen, thuis weer een keer ter hand. Mijn oog viel op het 
langere artikel over de start van CR in ons land. Wat ik enorm waardevol vond was om te lezen hoe 
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jullie zijn begonnen. En met welke fouten er “leergeld” is betaald. Fijn dat jullie daarin ook je eigen 
fouten hebben toegegeven (is dat stap 5? ) en ons geholpen hebben om gelijk goed te beginnen.  
 

Probleem beschrijvingen via website.  
Het klopt dat de folders met probleembeschrijvingen via de website niet apart zijn te bestellen. 
Als je daar bij ‘aantal’ 1 invult, ontvang je een set van alle 13 probleembeschrijvingen. Wil je 
specifieke folders bestellen schrijf dan een berichtje naar info@celebraterecovery.nl     
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