
 

 

 

Nieuwsbrief 26, Januari 2016 
 
Vooruitzichten 
In oudere tradities was het gebruikelijk om elkaar “veel heil en zegen toe te wensen” bij 
de aanvang van een nieuw jaar. Tegenwoordig is het meestal “gelukkig nieuwjaar”. 
Welke voorkeur jij ook mocht hebben; ik zou er aan willen toevoegen ‘met veel visie en 
doorzettingsvermogen’.  CR- medewerkers zijn bij uitstek frontsoldaten. In veel situaties 
worden ze in gebed gedragen door hun gemeente of door andere christenen, soms 
voelen ze zich eenzame strijders.  En.. ook dat komt helaas voor.. Af en toe worden ze 
tegengewerkt door andere christenen. In ons land hebben we veel kerken die regelmatig 
herhalen dat zij zich uitstrekken naar Reveil en Opwekking. Maar soms voelen diezelfde 
kerken de behoefte om een discipelschapsprogramma als CR tegen te werken. En dat 
terwijl er duizenden voorbeelden op internet te vinden zijn van mensen die getuigen 
van Gods werk, en Opwekking in hun leven als gevolg van het CR programma. Je zou 
soms bijna respect krijgen voor de tegenstander van God, die in staat is om zoveel 
mensen zand in de ogen te strooien door hen weg te houden van zo’n krachtig en 
doeltreffend discipelschapsprogramma.  
 
Wij als medewerkers, hebben weer een nieuw jaar voor de boeg. Een jaar waarin we 
landelijk hopelijk opnieuw meer deelnemers zullen mogen begroeten dan in voorgaande 
jaren. Maar ook een jaar waarin we elkaar zullen stimuleren om nog meer dan anders te 
bidden voor de huidige deelnemers, te bidden voor onze kerken, te bidden voor nieuwe 
deelnemers. En ook een jaar waarin we ons terdege bewust willen zijn, dat het 
belangrijk is dat we onze geestelijke wapenrusting op orde hebben. Want in eigen kracht 
kunnen we nooit overwinnen, maar in Christus zullen we ook in 2016, meer dan 
overwinnaars zijn! 
 

Onze komende ontmoetingsdag 
Op 19 maart gaan we elkaar weer ontmoeten. Deze dag staat al 10 maanden in je 
agenda, want hij werd op de vorige landelijke ontmoetingsdag bekendgemaakt. We 
noemen het ook wel onze stafdag. We ontmoeten elkaar twee keer per jaar; één keer 
Nationaal en één keer regionaal.  
 
Heb je geweldige dingen meegemaakt gedurende het afgelopen jaar, dan ben je van 
harte uitgenodigd om die op 19 maart te delen. Maar heb je idee dat je wel wat visie en 
bemoediging kunt gebruiken, dan is er nog veel meer reden om aanwezig te zijn. Want 
dit is met name ook een dag waarop je bij kunt tanken, samen met anderen kunt bidden 
en nieuwe visie op kunt doen!  Kortom een dag die je niet mag missen, want niemand 
kan als solist standhouden in de geestelijke strijd. De ondertitel van Celebrate recovery 
luidt: samen met God en samen met elkaar op weg naar herstel. Dit is één van de unieke 
mogelijkheden om samen te zijn. Vorig jaar waren we in Lelystad met bijna 130 mensen 
bij elkaar; we hopen en bidden dat dit keer dat aantal doorgroeit naar minimaal 150.  
 
De waardering van de staf dag van 2015 was enorm hoog. Dat betekent dat er 
waarschijnlijk ook dit keer een hoge verwachting zal zijn bij jullie. We willen je erop 
wijzen dat die hoge verwachting niet kan worden waargemaakt door het programma en 
de sprekers alleen. Daar is veel gebed voor nodig. We willen je dan ook vragen om vanaf 



 

 

 

nu te bidden voor iedereen die een aandeel heeft in deze dag (aanbiddingleiders, 
srekers, workshopleiders, mensen van de catering, de MC van de dag etc.) Maar ook te 
gaan bidden voor elkaar en voor de deelnemers! 
 
Dit jaar is Baptistengemeente “de Rank”  de gastgemeente. Ten opzichte van de vorige 
stafdag zijn er een paar dingen gewijzigd: omdat er behoefte was aan meer ontmoeting 
en gebed, is er gekozen voor maar één workshopronde i.p.v. twee rondes. We beginnen 
met een tijd van aanbidding o.l.v. twee workshopleidsters. En dit keer zijn consumpties 
(koffie, thee, melk en karnemelk) inbegrepen bij de prijs. Dat zijn in grote lijnen de 
dingen die we aangepast hebben als gevolg van de evaluatie van de stafdag van vorig 
jaar! 
 
Naast de inhoudelijke kant van 19 maart is deze stafdag natuurlijk ook een uitstekend 
hulpmiddel voor teambuilding. Het samen rijden en bespreken wat je hebt ervaren, 
versterkt de onderlinge band. 
 

Voor wie is de bijeenkomst van 19 maart bedoeld? 
- alle lokale CR-medewerkers (onderwijs, open-deelgroep, catering, gebed, techniek, PR 

etc.) 
- alle coaches van deelnemers 
- alle aspirant coaches van deelnemers 
- iedereen die zich bezighoudt met PR en website van CR (specifieke workshop!) 
- predikant/voorganger en andere leidinggevenden 
- iedereen die nog steeds denkt dat CR ‘alleen maar’ pastoraat is 
- iedereen die wil aftasten of CR mogelijk iets zou kunnen betekenen voor de eigen kerk 

 
Geef je zo snel mogelijk op bij jouw lokale CR-coördinator. 
 
 

Geschiedenis van CR in Nederland. 
Celebrate recovery is 10 jaar geleden van start gegaan in ons land op drie pioniersplekken. Na 
10 jaar hebben we een hele reis gemaakt, veel dingen geleerd, veel dingen aangepast, 
beginnersfouten hersteld en een sterkte-zwakte analyse gemaakt van de toekomst. Wellicht ben 
je pas later betrokken geraakt bij CR en geïnteresseerd in het verleden, maar ook in de toekomst 
mogelijkheden van ons programma. Wij sturen het document waarin zowel het verleden als de 
toekomstmogelijkheden worden beschreven, graag naar je toe. Als je het graag wilt ontvangen, 
kun je het aanvragen via info@celebraterecovery.nl 

 
 
Volgende ontmoetingsdagen:  24 september: Noord/Oost Nederland 
                                                     01 oktober:  Midden, West en Zuid Nederland 
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