
 

 

 

NIEUWSBRIEF 42, ZOMER 2018 
 
Beste CR medewerkers, 
De laatste nieuwsbrief van dit seizoen… met uitsluitend positief nieuws. Van alle kanten 
ben ik gedurende de afgelopen maanden overladen met het bijbelgedeelte van Efeze 
hoofdstuk 6. Beter bekend als ‘de geestelijke wapenrusting’. En ja… Onze lokale CR-
brigades bestaan voor 100% uit frontsoldaten. Dat leidt geen twijfel. En dat betekent 
dus dat we ons mogen ‘verheugen’ in allerlei prikkels om het werk te doen stoppen. 
Want wij zijn gevaarlijk voor zijn koninkrijk. Er worden immers discipelen gemaakt. Er 
komen mensen tot herstel en vernieuwing. En elk Persoonlijk Verhaal is een nagel aan 
de doodskist van satan.  Wie van mooi weer en kabbelende golfjes houdt, zal zich niet 
direct thuis voelen bij Celebrate Recovery. Daar geldt: zonder strijd geen overwinning. 
Die strijd kan te maken hebben met communicatie, met relaties, met loyaliteit, met 
eigenwijsheid, met aanvallen van buitenaf en van binnenuit. En dan is het belangrijk 
voor jou als medewerker om je geestelijke wapenrusting aan te hebben en te bidden om 
wijsheid, fijngevoeligheid en loyaliteit. Een wat ouder Opwekkingslied (43) spreekt over 
“Hef je schild als pijlen suizen om je heen”. Dat doen we dus. Straks ook weer in het 
nieuwe seizoen! 
 
Persoonlijke Verhalen (1) 
Ze komen op gang… We mochten dit jaar 10 Persoonlijke verhalen op de website 
vervangen. Dat betekent dat onze gezamenlijke website www.celebraterecovery.nl met 
enige regelmaat veranderd. En dat is ook de bedoeling, want Gods werk gaat door. Het 
deel van de website waar de P.V.’s op staan vermeld, wordt nog steeds het best van 
allemaal gelezen. Het is ons gezamenlijke visitekaartje van Gods levensveranderende 
werk in ons midden. Blijf ze insturen! 
 
Persoonlijke verhalen (2) 
Op DVD 10 is het derde persoonlijke verhaal door een technische storing omgeven met 
veel ruis. 
Teveel ruis om te gebruiken in een groep. Deze is inmiddels opnieuw opgenomen en zal 
worden toegevoegd aan DVD 11. Daar komt ook het verhaal van Lizette op te staan wat 
we in Hoorn gehoord hebben. We zijn nog op zoek naar één PV en dan kan DVD 11 in 
productie worden genomen. 
 
Persoonlijke verhalen (3) 
Op DV. 3 november zal het seminar “Hoe schrijf ik een Persoonlijk Verhaal?” worden 
herhaald. Dat is dus een hele dag.. Want een persoonlijk verhaal is iets heel anders dan 
een getuigenis. Wil je anderen gaan helpen bij het schrijven van een PV of wil je het zelf 
leren? Schrijf je dan nu in voor dit informatieve en inspirerende seminar dat we in 
Lelystad zullen houden. 
 
Aanbeveling 
Binnen het kernteam en op de teamleiders vergadering is gesproken over de lokale 
kosten van CR. Iedere lokale CR is (en blijft!) vrij om zelf te bepalen hoe de kosten van de 
avonden en de materialen worden gedekt. Maar op de landelijke website zal worden 
vermeld dat de richtlijn voor de bijdrage per deelnemer wordt vastgesteld op € 40 per 
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kwartaal.  Inclusief het startpakket en de CR bijbel. Het is goed dat we dit even breed 
communiceren. We hebben met elkaar vastgesteld dat we kwalitatief gezien een 
bijzonder waardevol programma aanbieden en dat mag ook tot uiting komen in de 
bijdrage. Dit bevordert bovendien dat de deelnemers de beschikbare materialen ook 
zoveel mogelijk gebruiken.  
 
Ontmoetingsdag: 6 oktober 2018 
Op het recent gehouden CR-teamleiders-overleg is besloten om komende herfst elkaar 
op één locatie te ontmoeten. En dat is op 6 oktober 2018. Reserveer deze datum in je 
agenda. De plaats van samenkomst is dit keer de op een na grootste stad van ons land: 
Rotterdam 
Rotterdam gaat voorop als het gaat om de grote steden van ons land: er wordt 
onderzoek verricht naar het opstarten van een tweede CR-locatie in de stad. Of het gaat 
lukken is nog niet bekend maar er wordt serieus gebeden en er wordt serieus onderzoek 
gedaan. Wij, medewerkers van Celebrate Recovery, hebben de volgende ontmoetingsdag 
dus in Rotterdam. Thema en programma zullen later worden toegestuurd. De locatie is 
de evangelische school De Passie. Dit is ook weer een uitstekende gelegenheid om 
samen te werken aan teambuilding. Wil je een ontspannen dag hebben, overweeg dan 
met het openbaar vervoer te gaan. Voor minder dan twee tientjes heb je een dag gratis 
reizen en de locatie is prima te bereiken met het OV. 
Enne.. zoals altijd: ook de deelnemers die bijna bij Stap 12 zijn, zijn van harte welkom!  
 
Inbreng ontmoetingsdag. 
De afgelopen ontmoetingsdag in Hoorn is voor een deel ingevuld door de verschillende 
deelnemers. Omdat het “onze dag” is zijn onze bijdragen ook waardevol. In welke vorm 
dan ook. Een nieuw lied? Een drama sketch? Een eigengemaakte videoclip? Iemand die 
een workshop verzorgd over ???.  Een persoonlijk verhaal? Het is allemaal meer dan 
welkom; laat weten als je denkt iets te kunnen bijdragen op 6 oktober! 
 
De open-deelgroep.  
Op 2 juni jl. hadden we ons seminar ‘Hoe leid ik een Open Deelgroep’? Ook hier waren in 
de evaluatie weer veel opmerkingen zichtbaar die betrekking hadden op eye-openers, 
nieuwe vaardigheden en praktische inzichten. Met een gemiddelde waardering van bijna 
een 8 voor deze dag. Zou je ook zo’n seminar willen volgen?  Maak dan je belangstelling 
(zonder enige verplichting!) kenbaar via de website. Dan gaan we een datum prikken als 
er voldoende belangstellenden zijn. We gaan in principe het seminar houden in de plaats 
waar de meeste belangstellenden zich gemeld hebben! 
 
Agenda 2018 
6 oktober 2018: Rotterdam. Ontmoetingsdag CR medewerkers en andere 
belangstellenden 
3 november 2018: Lelystad. Seminar “Hoe schrijf ik een Persoonlijk Verhaal?” 
16 maart 2019: ’s-Gravenzande: Ontmoetingsdag CR medewerkers en andere 
belangstellenden 
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