
 

 

 

 
 
Nieuwsbrief 22, Zomer 2015 
 
 
De pen aan Celebrate Recovery in Emmen! 
 
In Emmen zijn we bijna aan het einde gekomen van het seizoen.  En opnieuw kunnen we 

terugkijken op een zegenrijke tijd met de deelnemers.  

Als team vinden we het een voorrecht om  getuige te mogen zijn van de groei en het 

herstel bij de deelnemers.  

Op dit moment doen er 21 mensen mee met het programma die het verlangen hebben 

om te mogen worden zoals God hen bedoelt heeft te zijn.  Ze nemen heel bewust de 

stappen, ook al blijft het voor sommigen moeilijk om dit in de groep kenbaar te maken. 

Daarom willen we hen bemoedigen met een klein presentje bij iedere stap die ze zetten.  

Leuk voor ons om te mogen geven… en voor de deelnemers leuk om te krijgen.  

Pasgeleden werden we bij Les 22 “ Dankbaarheid” verrast met een aantal getuigenissen 

die met enthousiasme werden gedeeld.  Natuurlijk ervaren we ook wel eens strijd en 

tegenslagen maar als we dan weer zien wat God aan het doen is wordt onze motivatie en 

enthousiasme weer aangewakkerd… helemaal als oud CR deelnemers aangeven zich 

weer in te willen zetten voor CR. We kijken uit naar wat God in de komende tijd weer 

gaat doen…   

Frouwk Loman 
 
Persoonlijk Verhaal schrijven 
 
“Ik wil het wel, maar vind het erg moeilijk”.  Dat is geen wonder, want velen van ons zijn 
niet gewend om zó te schrijven dat ze gebeurtenissen en gedachten op een logische en 
structurele manier aan het papier kunnen toevertrouwen. Dat is geen probleem,  want 
daarom stimuleren we dat er in ieder CR- team iemand is die een deelnemer daarbij kan 
helpen. Op DV. Zaterdag 31 oktober houden wij weer een seminar voor diegenen die 
anderen willen helpen bij het schrijven van een P.V.  Dit seminar is ook geschikt voor 
deelnemers die zelf een P.V. gaan schrijven; zij krijgen handvatten waarmee ze aan de 
slag kunnen. Klik eens op de link en ontdek hoe voormalige deelnemers dit seminar 
hebben ervaren. De datum staat dus vast; de tijd staat vast (10-15.30 uur) maar de 
locatie nog niet. Er zijn nu drie belangstellenden die zich hebben opgegeven, maar op 1 
september kiezen we de locatie. Die wordt bepaald door waar de meeste 
belangstellenden wonen. Als jij zelf hieraan zou willen deelnemen, of als je CR-
deelnemers kent die bij stap 12 zijn aangekomen en die dit seminar zouden willen gaan 
volgen, laat ze zich dan zo snel mogelijk aanmelden.     
 
 
 
 
 

http://doelgericht.net/trainingsdag-voor-het-maken-van-een-persoonlijk-verhaal


 

 

 

 
 
 
 
Nieuwe DVD met Persoonlijke Verhalen. 
 
De vierde DVD met Persoonlijke Verhalen   hebben we nog niet in huis, maar hij komt 
aan het einde van deze maand beschikbaar. Opnieuw drie mensen die de moed hadden,  
om met hun levensverhaal en het herstel wat God heeft gegeven, anderen te willen 
dienen. Deze mensen hebben gekozen om o.a. op die manier ‘stap 12’ in praktijk te 
brengen. Alle drie hebben op dit moment ook een bediening gekregen als medewerker 
van Celebrate Recovery; twee van hen in een lokaal team, de derde zelfs internationaal.  
En daar zijn we dankbaar voor.  We werken hard aan de opname van de volgende DVD 
en hopen die voor het einde van dit jaar beschikbaar te hebben. Als jij deelnemers kent 
die ook op deze manier dienstbaar willen zijn, laat het ons dan alsjeblieft weten.  Wat is 
er mooier dan te mogen delen wat God in je leven heeft gedaan en daar andere mensen 
mee te kunnen helpen?  
 
Eenduidigheid in de communicatie. 
 
Afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan eenduidigheid in de communicatie. Het 
boekje wat alle CR-medewerkers begin dit jaar hebben ontvangen, ( Een introductie van 
Celebrate Recovery )  is bijna aan een herdruk toe. In het tweede deel van dit boekje heb 
je de 50 meest gestelde vragen rondom het programma kunnen lezen en ook de 
antwoorden. Het is wenselijk dat we nu ook de laatste onjuiste woorden die in het 
verleden wel gebruikt zijn, uit onze communicatie gaan verwijderen. Daarbij gaat het 
met name om woorden als “cursus”, “aanmelden” , “opgeven” , “jaarprogramma” etc.  We 
willen immers dat duidelijk is dat CR geen drempel kent, maar een vrije inloop. 
Nieuwkomers worden opgevangen in de “nieuwkomers groep” en de meeste 
deelnemers die alle 12 stappen doorlopen, doen er geen jaar over, maar meestal langer 
en soms ook wel korter. Laten we met elkaar eventjes onze externe communicatie 
(folders, website, persberichten etc.) checken op dit item.  
 
Flyer nieuwkomersgroep 
 
Er is een A-5 flyer gemaakt en beschikbaar voor iedereen die in de Nieuwkomersgroep 
komt. Met een samenvatting van datgene wat je hebt vertelt aan de nieuwkomers, zodat 
ze het thuis ook nog even na kunnen lezen. Een prima hulpmiddel om samen met je 
visitekaartje aan hen te kunnen meegeven. Zeer binnenkort zal deze worden toegevoegd 
aan de webwinkel . Er zal in de komende tijd bij elke bestelling  een gratis exemplaar als 
voorbeeld worden meegezonden.  
 
 
 
 
 
 
 

http://celebraterecovery.nl/materiaal-bestellen/product/51-dvd4
http://celebraterecovery.nl/materiaal-bestellen/product/1-introductie-van-celebrate-recovery
http://celebraterecovery.nl/materiaal-bestellen/product/1-introductie-van-celebrate-recovery
http://celebraterecovery.nl/materiaal-bestellen/category/15-partnerkerk-webshop


 

 

 

 
Gebed 
 
Er zijn zoals altijd veel wensen. Laten we er twee noemen:  A. Het was fantastisch om te 
zien dat ongeveer 25% van de CR- medewerkers die aanwezig waren op de landelijke 
dag, zelf oud deelnemer waren.  Laten we bidden dat het aantal oud deelnemers in de 
teams zal groeien. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen!  B. De tweede wens gaat 
over de uitbreiding van het aantal locaties waar mensen terecht kunnen voor CR.  Op 7 
september gaat CR open in Heerenveen. Later in het jaar ook in Rotterdam. Maar wat 
zou het geweldig zijn als meer christenen gemotiveerd zouden zijn om op die manier 
dienend bezig te zijn naar hun medemens. Er is nu sprake van veel ‘oogst- 
mogelijkheden’, maar te weinig arbeiders. Nog weinig kerken waar visie is om dit op te 
pakken.  Bidt heel concreet om aanvragen voor informatieavonden. De laatste tijd 
hebben relatief veel belangstellenden gereageerd vanuit de regio Den Haag/Leiden, 
regio Almere, regio Leeuwarden en regio Eindhoven. Op een enkeling na die zeer 
gemotiveerd was en de vele kilometers naar de dichtstbijzijnde plaats voor lief nam, 
moesten we de meeste vertellen dat er ‘geen herberg was in hun plaats’. Alleen God kan 
daarin verandering geven, vandaar de aanmoediging om te blijven bidden voor 
uitbreiding.  
 
Volgende ontmoetingsdagen: 
Gastheren najaarsontmoetingen: 
26 september: CR-team ChristenGemeente Hardinxveld-Giessendam.  Regio Midden en 
Zuid 
3 oktober: CR-team Bijbelgemeente Drachten. Regio Noord en Oost 
Deze najaarsontmoetingsdagen zullen we voor een groot deel met elkaar invullen. Op 

beide locaties zal het plaatselijke CR- team onze gastheer zijn. Andere teams worden 

gevraagd om bij te dragen in een andere vorm. Bijvoorbeeld het tonen van een 

promofilmpje , het aanbieden van een sketch of het meebrengen van een deelnemer die 

ons op deze dag verrast met zijn of haar PV. Heb je iets wat je graag zou willen delen op 

deze dag met de andere medewerkers? Meld het dan, dan zullen we het inplannen.  

 
19 maart 2016: Amersfoort: LANDELIJKE CR-medewerkers dag 
 
 


