
 

 

 

Nieuwsbrief 44, September 2018 

 
Discipelschap. 

De persoonlijke verhalen van mensen die het CR programma doorlopen hebben gaan 
niet alleen over herstel. Ten diepste gaan ze over de eerste stapjes op weg naar 
discipelschap. Je zou ook kunnen zeggen: ze gaan over een getransformeerd leven, 
waarbij de schade die mensen hebben opgelopen geëlimineerd wordt en Jezus steeds 
meer zichtbaar wordt. Nee… na stap 12 is het niet voorbij. Discipelschap is nooit iets wat 
je volbracht hebt: het is een voortgaand proces. Zij die doorgroeien zullen 
langzamerhand zelf mede leiding gaan geven. Dat is een mooi proces. Eigenlijk is dat 
hetzelfde proces als wat de Here Jezus gestalte gaf in Zijn leven en wat de discipelen 
weer voort hebben gezet. Zij werden gevormd tijdens een driejarige praktijkschool van 
de Here Jezus. En vervolgens hebben zij weer discipelen gemaakt.  
Op onze laatste bijeenkomst voor landelijke medewerkers gaf ongeveer 40% van de 
aanwezige medewerkers aan dat zij zelf het CR programma hadden gevolgd. Dat is een 
goed teken: één van de kenmerken van ons programma is dat het geleid wordt door 
ervaringsdeskundigen. Geen theoretici, maar mensen die weten wat het is om te ervaren 
wat God kan veranderen in je leven. Wat zou het mooi zijn als de vermenigvuldiging niet 
alleen te zien is bij de medewerkers, maar ook in het aantal locaties. We wachten nog 
steeds met spanning op de eerste dochter van een bestaande CR locatie. Ook dat is 
(geestelijke) vermenigvuldiging.  
 
Reis naar Amerika in 2019 
Goede wijn behoeft geen krans…. Van de inmiddels meer dan 90 Nederlandse mensen 
die ooit een internationale CR conferentie heeft bezocht, is er nog nooit iemand geweest 
die bij de evaluatie heeft aangegeven dat het toch wel een beetje jammer was van de tijd 
en/of het geld. Dat is ook logisch, want in de week dat je weg bent doe je tientallen 
onvergetelijke ervaringen op. Niet alleen ten aanzien van het CR programma, maar ook 
hoe een gezonde kerk functioneert en wat een enorme impact het CR programma kan 
hebben op de groei van je gemeente. De internationale ontmoetingen, het kennismaken 
met je gastgezin, het bijeen zijn met duizenden anderen die bij CR betrokken zijn..: Het 
doet erg veel met je. Zie de ervaringen van de vorige groep (onderaan nieuwsbrief 38) In 
2019 gaan we opnieuw een groepsreis maken naar deze conferentie in de eerste helft 
van augustus.  Deelnameprijs is tot nader order vastgesteld op € 1050.= (Dat is netto € 
750)  Alle kosten zijn inbegrepen met uitzondering van een bijdrage in de benzinekosten 
van de auto en de avondmaaltijden die gemiddeld € 7,- a 10,- bedragen. Voor wie een 
week langer wil blijven voor een rondreis door de Nationale parken zijn de extra kosten 
±500 euro-pp. Het uiterste beslisdatum is 1 februari.  
 
Aangepaste website www.celebraterecovery.nl 

We hebben de landelijke website vereenvoudigt. De reden is dat er te veel informatie 
opstond. De informatie die er nu nog opstaat is gefocust op potentiële deelnemers. 
Kerken die belangstelling hebben om het programma op te starten en vragen willen 
stellen kunnen contact opnemen met ons secretariaat. Heb je suggesties voor 
verbeteringen, laat ons dat dan weten.  
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Gereserveerd: 6 oktober in Rotterdam. 

Op D.V. 6 oktober zijn we te gast bij Celebrate Recovery in Rotterdam. ‘We’ zijn in dit 
geval de lokale medewerkers (jij die deze nieuwsbrief ontvangt via je teamleid(st)er), 
voormalige deelnemers, deelnemers die bijna gearriveerd zijn bij stap 12) en verder alle 
andere belangstellenden. Het ochtend thema van deze dag is “de kracht van 
kwetsbaarheid”. Het middagthema gaan we samen nog invullen. Als het goed is staat 
deze dag al gereserveerd in je agenda evenals de 3e zaterdag van maart 2019.  
 
Jouw eigen CR-website. 
Sommige websites zien er zeer aantrekkelijk uit, anderen behoeven een update. Er staat 
verouderde informatie op of er worden linkjes getoond die niet meer actueel zijn. Zou je 
even positief kritisch naar je eigen cr-website willen kijken? 
  
Deelnemersgidsen 7 en 8 
De vier vervolggidsen zijn gericht op voortgaand discipelschap.  Oftewel: verder groeien 
in genade en vaardigheden. Je kunt ze gebruiken in je team, ze zijn bedoeld voor 
iedereen die klaar is met zijn persoonlijk verhaal, of als Bijbelstudieboekje. De 
deelnemersgidsen vijf en zes zijn alweer enige tijd beschikbaar. En de gidsen zeven en 
acht zijn inmiddels klaar voor de druk. Maar we gaan pas drukken als er vragen komen 
van deelnemers die de gidsen vijf en zes hebben ingevuld en verwerkt. 
 
Startpakket evaluatie 

anderhalf jaar geleden hebben we het CR-startpakket voor deelnemers geïntroduceerd. 
…. Mogelijk gaan we binnenkort bij de deelnemers evalueren wat er te verbeteren valt 
aan de samenstelling van het startpakket. En de communicatie daarover…. 
 
Zelf een CR groep opstarten? 
De drempel voor het zelf opstarten van een CR-groep wordt verlaagd: we hopen binnen 
een half jaar alle 25 lessen op dvd beschikbaar te hebben. Dat betekent dus dat vanaf dat 
moment alle onderdelen van het programma voor de pauze kunnen worden ingevuld 
zonder dat er een (externe) spreker moet worden geregeld. Ken je belangstellenden of 
voormalige CR-deelnemers die geïnteresseerd zijn om dit met elkaar op te pakken? Laat 
het dan weten via info@Celebraterecovery.nl.  
 
Bedankt voor de P.V’s. 
Het eerste halfjaar hebben we weer diverse persoonlijke verhalen binnengekregen die jullie (al 

dan niet voorzien van gefingeerde namen) terug kunnen vinden op de website. Hartelijk dank 

daarvoor! Het is belangrijk om met enige regelmaat op deze pagina nieuwe PV’s te kunnen 

toevoegen. Het is en blijft de best gelezen pagina van de website! 

 
Tot 6 oktober in Rotterdam! 
 
Agenda 2018 
6 oktober 2018: Rotterdam. Ontmoetingsdag CR medewerkers en andere belangstellenden 
3 november 2018: Lelystad. Seminar “Hoe schrijf ik een Persoonlijk Verhaal?” 
 
2019 
16 maart 2019: ’s-Gravenzande: Ontmoetingsdag CR-medewerkers en andere belangstellenden 
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