
 

 

 

Nieuwsbrief 28, April 2016 
 
Voorjaars Stafdag 
Het was goed om elkaar te ontmoeten op 19 maart jongstleden. We hebben met elkaar deze staf 
dag gewaardeerd op een ruime 7,8.  Als je erbij was heb je zelfs de gedetailleerde uitwerking 
gekregen; altijd goed om te zien dat anderen soms juist hoger waarderen dan jij of net andersom 
natuurlijk! Op de vraag wat degene die er niet waren gemist hebben, kwam een heel scala aan 
reacties… Van de in totaal bijna 70 ingevulde evaluatie formulieren laten we er een paar de 
revue passeren: leermomenten, inspiratie, perfecte catering, goede toespraken, geestelijke 
opbouw, veel geleerd, een dag met Gods aanwezigheid en vele bemoedigingen, teambuilding, 
dieper inzicht in het herstelproces, samen bidden, zeer toepasselijk dramasketch etc.. Eén 
opmerking: “waarom doen we dit niet vaker?”  
Dat laatste is zeker de intentie… Maar dat zal pas mogelijk zijn als het aantal deelnemers aan 
stafbijeenkomsten gaat groeien.. We hebben vanaf afgelopen jaar alle bijeenkomsten gefixeerd: 
landelijke staf dag is altijd derde zaterdag van maart, najaar bijeenkomst Noord Nederland: 
laatste zaterdag van september. Najaar bijeenkomst Midden: eerste zaterdag van oktober. 
Dus schrijf deze data alvast in de agenda. 
 
Handboek van stafdag 19 maart. 
De uittreksels van alle toespraken en workshops, aangevuld met diverse artikelen over CR zijn 
nog beperkt in voorraad (11 ex.) Kostprijs is € 3,95  Te bestellen via info@celebraterecovery.nl 
 
Persoonlijke verhalen Volume 7 
Het is nog maar vier jaar geleden, dat we de toenmalige CR werkgroepen moesten vertellen dat 
we ze niet konden helpen aan PV’s . En dat terwijl ze zo essentieel zijn. Inmiddels staan er ruim 
40 (deels geanonimiseerde) PV’s  op de website en zijn er 21 beschikbaar op DVD. De 
problematieken waar de mensen (die op dvd zijn opgenomen) van hersteld zijn, zijn zeer 
gevarieerd. Het past ons op deze plek iedereen te bedanken zijn/haar PV beschikbaar heeft 
gesteld en de coördinatoren te bedanken voor het aanleveren van deze PV’s. Ga door: het zijn de 
PV’s die zo essentieel zijn! Vanaf heden is ‘Volume 7’ beschikbaar, daar is naast drie PV’s  ook de 
PR-videoclip aan toegevoegd die we op de afgelopen staf dag hebben gezien. Hij is hier te 
bestellen. 
 
Instructie video A. 
We hebben een nieuwe video beschikbaar met drie opnames. Totale video tijd ruim 2,5 uur. 
Twee opnames zijn primair bedoeld voor jouw team. Het zijn de opnames die gemaakt zijn 
tijdens de najaar bijeenkomst van 2015 

A. “Do’s and Dont’s binnen de open deelgroep”. Dit kun je beschouwen als aanvullende 
instructie voor alle open deelgroep leiders. Bedoeld om met elkaar naar te kijken en 
vervolgens met elkaar te bespreken. 

B. “De emotionele barrières van een CR deelnemer”. Deze toespraak is bedoeld om 
dieper inzicht te krijgen in het proces waar een CR deelnemer doorheen gaat.   

C. “Omgaan met schuld en schaamte”. Wat is het verschil tussen schuld en schaamte? Wat 
zegt de Bijbel erover? Hoe kan schuld en schaamte worden geheeld en genezen? Deze 
toespraak is zowel geschikt voor het medewerkers team als ook het pastorale team van 
de gemeente. 

De dvd is hier te bestellen.    
 
 
 
 
 

mailto:info@celebraterecovery.nl
http://www.celebraterecovery.nl/materiaal-bestellen/product/69-dvd-7-met-geralda-arnold-en-hanneke
http://www.celebraterecovery.nl/materiaal-bestellen/product/69-dvd-7-met-geralda-arnold-en-hanneke
http://www.celebraterecovery.nl/materiaal-bestellen/product/68-instruktie-dvd-a


 

 

 

 
 
De droom voor het najaar 
Op bladzijde 36 van het handboek van de stafdag hebben we onze droom voor het najaar 
beschreven. Hier zie je een voorbeeld...     Het is voor oud deelnemers een fantastische manier 
om (nog een keer) te getuigen van wat God in hun leven heeft gedaan. 20 à 25 voormalige 
deelnemers op één locatie bijeen brengen lijkt ook niet zo ’n probleem. Maar het zal alleen 
lukken als we allemaal onze schouders eronder zetten. De antwoorden op de twee vragen 
onderaan blz. 36 zijn dan ook bepalend of deze droom gerealiseerd zou kunnen worden. We 
nemen die vragen mee in het eerstvolgende evaluatieformulier.  
 
Laatste seminar voor aspirant CR coaches 
Op 23 april wordt voorlopig het laatste seminar voor (aspirant) coaches georganiseerd.  Vanaf 
nu zal (als het goed is) niemand meer deelnemen aan CR zonder persoonlijke coach. Want er zijn 
straks meer dan 30 toegeruste coaches beschikbaar over het hele land. Laten deelnemers een 
beroep op hen doen via  dit formulier.    
 
Volgende ontmoetingsdagen: 

11 juni : Bijeenkomst van landelijke coördinatoren van CR  
24 september : Noord en Oost Nederland 
01 oktober : Midden, Zuid, en West Nederland 
18 maart 2017 : Landelijke stafdag 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wRbzgGRrBsU
http://www.connectandgrow.info/seminars-trainingen
http://www.celebraterecovery.nl/ik-zoek-een-coach

