
 

 

 

Nieuwsbrief  30,  Zomereditie 2016 
 

 

Stel je voor..  Een Europese CR stafconferentie… Drie dagen … Met vele duizenden deelnemers 

wier leven veranderd is door God. Duizenden “Persoonlijke Verhalen” die bij elkaar komen op 

één plaats. Aan de uiterlijke kenmerken van sommigen, zie je soms nog waar zij mee geworsteld 

hebben.  Maar ze hebben samen met Jezus gestreden.  Ze hebben ervaren in de praktijk wat het 

betekent om samen met HEM overwinnaar te zijn.  Ze komen samen om te vieren, te bidden, en 

te worden toegerust. Ze vinden het een voorrecht om ingeschakeld te worden in Gods plan om 

nu anderen met ondersteuning van de 12 stappen te helpen het nieuwe leven in Christus te 

vinden.  

Meer dan 80% van alle deelnemers komt van zo ver weg dat ze komen vliegen vanuit de andere 

Europese landen.  

Even stoppen met dagdromen. Dit kan toch niet?  Nee, nog niet. Maar wie weet wat er 
gaat gebeuren als God echt aan het werk gaat? Wie weet wat er gaat gebeuren als we 
onze geestelijke wapenrusting aantrekken en onze kerken stoppen met negatief te 
spreken, en in plaats daarvan gaan bidden en de eenvoudige Bijbelse principes van het 
12 stappenplan van CR gaan toepassen? Wat zou er gaan gebeuren, als we niet meer 
toestaan dat er lasterlijk gesproken wordt over Gods dienaren?  Wat zou er gaan 
gebeuren als we als Nederlandse christenen collectief over onze trots en eigen-wijsheid 
zouden heenstappen?   
Nee, zover is het nog niet. Maar waarom zou zo’n geweldig feest niet in ons land kunnen 
plaatsvinden? De internationale CR Summit, wordt enerzijds gekenmerkt door 
uitbundigheid (als het gaat om Gods werk en aanbidding), anderzijds door nederigheid,  
gehoorzaamheid en een leergierige houding. Het is een belevenis om daarbij te mogen 
zijn. Ook ons land wordt dit jaar weer vertegenwoordigd door een groep CR 
medewerkers. Komt er ooit zo ‘n Europese conferentie? Dit jaar in ieder geval nog niet 
.  Wij moeten het doen met twee stafdagen. Geen vliegtickets, maar hooguit anderhalf 
uur in de auto.  
 
Stafdagen. 
De 2 najaars stafdagen zijn identiek aan elkaar. Ze zijn soberder van aard, dan de 
gezamenlijke landelijke stafdag op de derde zaterdag van maart. We hopen elkaar als 
CR- medewerkers weer te ontmoeten in Houten of Sneek. De middag van deze dag 
willen we besteden aan COACHING. Op de landelijke vergadering van coördinatoren is 
dit thema besproken. Daar is de gedachte ontstaan om op stafdagen ook een 
workshopthema aan te snijden. Wij gaan dat op de najaars stafdag in de praktijk 
brengen. We zullen dan gedurende de middaguren het seminar verzorgen dat we ook 
aan CR-coaches geven. 
 
Gasten op de CR stafdag. 
Dat is de reden dat we de komende najaars stafdag ook willen openstellen voor jullie 
coaches van CR-deelnemers. Ook als ze niet bij de stafmedewerkers behoren. Je kunt ze 
nu alvast uitnodigen. Voor hen is het ook een manier om iets meer van het CR 
programma te ontdekken. Zij krijgen wellicht een goed/beter beeld van waar hun CR-
deelnemer, die zij coachen, doorheen gaat.  
 

https://vimeo.com/136437227


 

 

 

Persoonlijke verhalen. 
Vanaf nu hebben we bijna 24 Persoonlijke Verhalen op dvd staan. Dat is genoeg voor een 
hele CR-cyclus.   Gezien de hoge kosten van dit project gaan we binnenkort op de najaars 
stafdagen voorlopig onze laatste PV’s opnemen. Wat onze voormalige deelnemers wel 
op prijs zouden stellen is als hun P.V.’s  op de website weer vervangen worden door 
nieuwe PV’s . Dat mag volledig anoniem (in dat geval wordt op verzoek namen, 
leeftijden, woonplaatsen, beroepen etc. veranderd, zodat een verhaal nooit terug te 
leiden is naar de deelnemer.) Zouden jullie elkaar daarbij willen helpen door deze PV’s 
op te sturen?  Vermeld er even bij wat de wensen zijn met betrekking tot het al of niet 
anonimiseren. 
 
De kracht om je leven te veranderen. 
Dit boek is al voor verschillende deelnemers een waardevolle ondersteuning tijdens hun 
herstelproces geweest. Sommigen maken er al gebruik van, voor anderen is het nog 
onbekend. Het staat niet vermeld op de website, maar het boek is voor jullie met korting 
te koop voor de CR boekentafel. De staffel is eenvoudig: ieder extra boek levert 1% 
korting op. Dus 10 boeken is 10% korting. Achttien boeken is 18% korting. Vanaf 35 
boeken is de maximum korting bereikt: 35% . Je kunt ze op de boekentafel verkopen 
voor de normale prijs, maar je mag de korting ook doorgeven aan de deelnemers. 
 
Extra folder “Faalangst” 
we hebben besloten om de folder met informatie over “Problemen met drugs en alcohol” 
niet meer te herdrukken. Op een recente meeting werd bevestigd dat eigenlijk niemand 
CR gaat bezoeken, terwijl hij nog worstelt met alcohol of drugs. Vandaar dat we deze 
laten vervallen. In plaats daarvan komt er een folder over Faalangst. De 12 folders 
kunnen individueel besteld worden via info@celebraterecovery.nl. Alle andere 
bestellingen van materialen uitsluitend via de webshop. 
 
Aanbevelingen 
We zijn dankbaar dat we recent een aantal nieuwe aanbevelingen van 
predikanten/voorgangers konden toevoegen aan het overzicht. Ken je ook predikanten/ 
voorgangers die positief zijn en bereid zijn om een artikeltje te schrijven, informeer ons 
dan even. Dan vragen we het hem/haar persoonlijk. 
 
2016 
Laatste zaterdag sept. = 24 sept. Stafdag CR medewerkers Noord: Gastheer CR Sneek 
Eerste zaterdag okt. = 1 okt. Stafdag CR medewerkers Midden: Gastheer CR Houten 
 
2017 
3e zaterdag van maart = 18 maart: Landelijke Stafdag: gastheer ???? 
2e zaterdag van juni = 11 juni: Vergadering van CR-contactpersonen: gastheer ???? 
Laatste zaterdag sept. = 30 sept. Stafdag CR medewerkers Noord: Gastheer ???? 
Eerste zaterdag okt. = 7 okt. Stafdag CR medewerkers Midden: Gastheer ???? 
 
 
 

http://connectandgrow.info/dg-webshop/boeken/21/282/boeken/P-kracht-om-uw-leven-te-veranderen
mailto:info@celebraterecovery.nl
http://www.celebraterecovery.nl/2-uncategorised/82-ervaringen-van-kerken-2

