
 

 

 

Nieuwsbrief 23,  September 2015 
 

CR ontmoetingsdagen 
Dit is de laatste nieuwsbrief voordat we elkaar als medewerkers weer hopen te 
ontmoeten voor de najaar bijeenkomst. Wij zijn op zaterdag 26 september te gast bij de 
Christengemeente te Hardinxveld en op 3 oktober in ‘de Bethel’  in Drachten.  
 
Programma. 
Wat we in ieder geval alvast besloten hebben is dat er voldoende ruimte moet zijn voor 

onderling contact, uitwisseling en gebed. Daarnaast zullen er oud-deelnemers zijn die op 
deze locaties hun Persoonlijk Verhaal met ons gaan delen. Verder een powerpoint 
introductie/presentatie voor mensen die CR deelnemers gaan coachen.  En we geven 
van iedere CR-locatie iemand het woord die deelt hoe het daar gaat, 
(zegeningen/moeiten/gewenste verbeteringen, werving, teambuilding, financieel etc.) 
verder nog een studie of praktische les en tijd voor gezamenlijk gebed. 
 
Kosten. 
We vragen aan jullie als CR medewerkers geen vast bedrag voor deze dag. Maar hebben 
besloten om wel een collecte te houden als bijdrage in de kosten.   
In verband met catering vragen we je om je z.s.m. aan te melden bij je CR coördinator.  
Die bundelt dan de opgaven en stuurt ze aan ons door.  

 
DVD: Leven in Vrijheid   
Je CR- coördinator heeft inmiddels een exemplaar in huis van deze nieuwe dvd. Na 
HOMERUN en LOVE IS NOT ENOUGH  is dit de derde ondersteunende film voor 
Celebrate Recovery. Met twee wezenlijke verschillen. Leven in Vrijheid heeft een 
dubbele functie: het is én een evangelisatiefilm én een film om je te motiveren om de 
problemen uit je leven aan te pakken en op te lossen. Hij is dus breed inzetbaar voor 
jouzelf, je CR-team en ook voor de kerk waar je deel van uitmaakt. Het tweede verschil is 
de prijs. Door sponsoring is de film zo goedkoop gemaakt, dat ze momenteel in 
pakketten van 50 of 100 de deur uitgaan. Je kunt in ieder geval als CR-team samen met 
het evangelisatieteam al gauw de maximale korting ontvangen.  

 
Het Persoonlijk Verhaal maken. Hoe doe je dat? 
Het maken van een goed, logisch opgebouwd, evenwichtig en doeltreffend Persoonlijk 
Verhaal is voor veel deelnemers een lastige klus. Op ongeveer zes CR-locaties zijn nu 
mensen getraind om deelnemers die bijna klaar zijn, te helpen bij deze Stap 12.  Maar we 
streven ernaar om op elke locatie minimaal één persoon te hebben die daarbij 
ondersteuning kan geven.  Op DV. 31 oktober is er in Noord Nederland een seminar 
waar je in één dag wordt toegerust voor die taak. Ook deelnemers die daarin zelf willen 
worden toegerust, kunnen zich opgeven via de website.  

 
Een mijlpaal! 
We kregen het afgelopen halfjaar 8 Persoonlijke Verhalen toegezonden van oud- 
deelnemers. Zoveel waren het er nog niet eerder. We zijn enorm dankbaar dat 
langzamerhand dit wezenlijke onderdeel van CR steeds beter uit de verf komt. Zouden 
we er het komende half jaar er 16 tegemoet mogen zien? Of is die verwachting te hoog? 

http://www.celebraterecovery.nl/
http://celebraterecovery.nl/materiaal-bestellen/product/63-film-leven-in-vrijheid
http://celebraterecovery.nl/verhalen-deelnemers
http://doelgericht.net/trainingsdag-voor-het-maken-van-een-persoonlijk-verhaal


 

 

 

Persoonlijk Verhalen op DVD.  
In totaal zijn er 24 Persoonlijke Verhaal avonden binnen het CR programma. 
Langzamerhand zien we ook op dit terrein positieve ontwikkelingen. Er zijn inmiddels 4 
DVD’s beschikbaar met ieder drie P.V.’s. Nog voor het einde van het jaar komt naar 
verwachting ook de vijfde beschikbaar. Dan zijn er voor startende groepen al 15 van de 
24 avonden ingevuld. Uiteraard kun je de Persoonlijke Verhalen op de dvd’s weer 
opnieuw inzetten na 15 a 16 maanden, aangezien dan het merendeel van de deelnemers 
nieuw is. Daarna gaan we de behoefte peilen. ( Het maken van de DVD’s is een activiteit 
die behoorlijk wat geld kost, aangezien de verkoopprijs van enkele dvd’s bij lange na de 
kosten niet dekt) 

 
Doorstart CR Hardinxveld-Giessendam.  
De pen aan Peter en Ineke Vrolijks 

Wij, Peter en Ineke Vrolijks,  zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het opstarten en 
coördineren van het CR-programma in Hardinxveld. In 2010 maakten we er kennis mee, 
we bezochten we landelijke bijeenkomsten en voorlichtingsdagen. We werden steeds 
enthousiaster.  
In de gemeente waar wij lid van zijn, was een groep mensen die ook het belang van dit 
programma zagen. We gingen in 2010 van start met 2 pilots van “Op weg naar herstel”. 
We besloten daarna om door te gaan met het programma Celebrate Recovery en te kiezen 
voor een gedeeltelijk gesloten programma. In sommige plaatsen waar wij contact mee 
hadden was dit ook het geval.  Jammer genoeg haakten na een tijdje steeds meer mensen 
van het oorspronkelijke team af. Toch waren we er wel van overtuigd dat dit programma 
werkte. We gingen door ondanks het kleine groepje deelnemers. Na een jaar besloten we de 
cursusvorm los te laten en conform het CR-organisatiehandboek verder te gaan. Iedereen 
moest kunnen instromen wanneer hij/zij maar wilde.  
Intussen vormden Peter en ik samen met Herman en Gré de vaste basis van het team. We 
draaiden het programma binnen een jaar omdat we daar in het begin voor gekozen 
hadden. We begonnen met groepen van 15 tot 20 mensen, maar eind vorig jaar waren  er 
nog een heel kleine vrouwengroep (2) en mannengroep (4) over. Toch wilden we niet 
opgeven. We zagen zulke mooie dingen gebeuren in mensenlevens dat de grootte van de 
groepen echt niet uitmaakte.  
In september 2014 werd Ineke ziek. Net voor het nieuwe seizoen zou starten werd er 
borstkanker geconstateerd. We besloten daarom de start uit te stellen. Dit is een goede 
keuze geweest. We konden in het afgelopen jaar nadenken over, hoe verder. In mei 2015 
besloten we door te gaan als God ons hierin zou ondersteunen met een groter team. Een 
mail naar oud-deelnemers en andere mensen die bekend waren met het programma 
leverde een team op van ongeveer 10 mensen (!). God voorziet. 
Dit betekent dat we volgende maand weer opnieuw mogen starten. We hebben ontdekt dat 
het heel belangrijk is om mensen die hun herstelproces hebben afgerond erbij te betrekken 
als medewerker. We hebben de taken nu veel meer kunnen verdelen en we hoeven niet 
meer alle zaken zelf te regelen. Ook zullen we nu het programma gaan volgen zoals 
aangegeven in het handboek. Dit werkt en als een mens heling en genezing ontvangt dan 
maakt het niet uit hoe lang het duurt. God werkt op Zijn tijd. We zien er naar uit wat God 
de komende tijd gaat doen in Hardinxveld en omgeving. 

 

 



 

 

 

Nieuws uit Amersfoort: 
Wij willen je op de hoogte brengen van een moeilijk, maar noodzakelijk besluit. 
Als leiders van Celebrate Recovery Amersfoort hebben we een besluit genomen om, met 
pijn in het hart, CR te beëindigen.  We willen jullie vertellen hoe en waarom we tot dit 
besluit gekomen zijn. Het afgelopen jaar vonden minder mensen de weg naar CRA, en we 
hebben in het afgelopen jaar afscheid genomen van een aantal leiders, die met goede 
redenen vertrokken  zijn.  Voor ons betekent dit dat we de afgelopen tijd opnieuw hebben 
gekeken naar hoe CR zou moeten functioneren. CR is bedoeld als herstelprogramma dat 
onderdeel uit zou moeten maken van een plaatselijke gemeente. Zo hebben we, toen we 10 
jaar geleden begonnen, ook gefunctioneerd met veel visie, hoop, geloof en vrucht. Toen er 
een verwarrend en verdrietig einde kwam aan het functioneren van CR binnen die 
plaatselijke gemeente, zijn we de afgelopen 2,5 jaar “parakerkelijk” verder gegaan als 
stichting CRA. In het begin nog met hoop en vereende krachten, gesteund door CR 
Nederland, de schouders onder een nieuwe manier van CR aanbieden in Amersfoort. Het 
laatste jaar hebben we ons steeds vaker afgevraagd of dit wel echt de bedoeling was.  Mede 
door het uitblijven van plaatselijke contacten met kerken, en organisaties, waarvan we 
gehoopt hadden op een goede samenwerking, hebben we afgelopen week besloten om CR 
in onze stad te  be-eindigen. 

 
Nieuws uit Rotterdam 
Vanuit Rotterdam werd ons gemeld dat de voorlopige startdatum van CR is gepland op 
14 januari. Als aanvulling stond erbij : ‘Er gaat bijna geen week voorbij of er belt of mailt 
wel een geïnteresseerde deelnemer. Ik vind het jammer dat we hen nog geen plekje aan 
kunnen bieden, maar verwijs ze, tot de tijd dat we beginnen, door naar Vlaardingen’. 

 
Website actueel? 
Naast de landelijke website, zijn er momenteel 18 lokale websites actief . Binnenkort 
komt daar Amsterdam bij als 19e.   Er zijn dagen dat onze landelijke website meer dan 
100 keer bezocht wordt. Wij houden die zo actueel mogelijk  maar ……. hebben uiteraard 
geen invloed op jullie website. Nogmaals een oproep om je website informatie zo up-to-
date mogelijk te houden. En misschien ook nog even te kijken of   de vraag over 
'eenduidigheid in de communicatie'  uit de vorige nieuwsbrief al verwerkt is.   Bij de 
opmaak en content mag je naar de voorbeeld website van Gorinchem kijken en naar 
believen aanpassen en kopiëren.     

 
Ontmoetingsdagen 
26 september: Hardinxveld-Giessendam 
3 oktober: Drachten 
19 maart 2016: Landelijke ontmoetingsdag. Locatie nog niet bekend.  
 

http://celebraterecovery.nl/waar-meedoen
http://celebraterecovery.nl/images/Nieuwsbrief-22-Zomer2015.pdf
http://celebraterecovery.nl/images/Nieuwsbrief-22-Zomer2015.pdf
http://celebraterecovery.nl/gorinchem/

