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6 Oktober 
Afgelopen zaterdag in Rotterdam deelde Daniel met ons dat Celebrate Recovery een 
marathon is. En hoe dat je tijdens de marathon diverse stadia doorloopt. Voor mij zaten 
daar een paar lessen in: de eerste kilometers kan iedereen comfortabel lopen. Maar dan 
begint langzamerhand de vermoeidheid en de uitputting toe te slaan.  En kom je “de man 
met de hamer”  tegen. En dan komt er een moment dat je wilt stoppen, want je kunt niet 
meer. Alle kracht en energie waarover je beschikte bij de start zijn opgesoupeerd. En dat 
terwijl je weet dat je pas op driekwart van de te lopen afstand bent. Dat is het moment 
dat je het over moet geven. Sommige deelnemers geven toe aan dat uitgeputte gevoel; zij 
krijgen geen medaille aan het eind omgehangen. Iedere aanwezige herkende dat verhaal.  
Niet alleen als deelnemer, maar ook als team. Celebrate Recovery is geen gezellig 
wandelingetje. Wat opvalt in de persoonlijke verhalen, is dat er bijna altijd een moment 
is wat herkenbaar is als “de man met de hamer”. Iemand die je knock-out wil slaan en 
wil bewerken dat je de strijd staakt. De prijs van discipelschap is hoog. Soms wordt je 
aangevallen van binnenuit, soms van binnenaf. Ook in de teams gebeurt dat. Ook 
landelijk gebeurt dat. Meer dan ooit kunnen we vaststellen dat we elkaar nodig hebben 
en dat samen in de strijd staan geen loze woorden zijn, maar dat we die ook naar elkaar 
toe gestalte moeten geven. We hebben maar één tegenstander en dat is degene die 
verwarring en verdeeldheid wil zaaien. Satan betekend letterlijk “chaos veroorzaker”.  
Laten we de geestelijke wapenrusting aantrekken en bidden voor elkaar. Bidden voor de 
juiste houding, bidden voor geestelijke eenheid en bidden voor volharding en 
doorzettingsvermogen. 
 
Bidden voor Rotterdam. 
Gebed gevraagd voor Rotterdam. Niets is zeker, maar het is een feit dat er nu voor het 
eerst in de geschiedenis van CR Nederland een poging wordt ondernomen om een 
tweede CR locatie te starten vanuit een bestaande locatie. En wel in Rotterdam. Dat is 
niet makkelijk, maar we geloven in de kracht van de Heilige Geest. Twee weken geleden 
was er een eerste oriëntatie bijeenkomst. Er waren tien belangstellenden om te kijken 
wat de mogelijkheden zijn. Laten we bidden voor Daniël, die hierin het initiatief heeft 
genomen, en voor voldoende medewerkers om te kunnen gaan starten met het 
programma. Het zou ideaal zijn als er een team van 6-10 mensen kan worden gevormd, 
die zich willen toewijden.  Wat zou het fantastisch zijn als in Rotterdam een tweede CR-
locatie wordt geopend. 
 
Medewerkersdag 
Afgelopen maandag hebben we de evaluatie uitgewerkt (zij die aanwezig waren hebben 
de uitwerking inmiddels ontvangen). Het lijkt wel of deze dagen steeds meer 
gewaardeerd gaan worden. De waardering voor de voorgaande dagen schommelde 
altijd ergens tussen de 7,8 en 8. Deze keer was de gemiddelde waardering een 8,2.  De 
muziekband , de perfecte verzorging van de inwendige mens,  de catering, de 
gastvrijheid van het team van Rotterdam, de toespraken en het PV van Jurgen werden 
allemaal hoger gewaardeerd dan 8,2. Zulke hoge cijfers zijn bijna niet meer te 
verbeteren; hier ligt voor ons een uitdaging. Maar we zijn hier natuurlijk ook intens 
dankbaar voor. Bij deze willen we jou (ook als je niet aanwezig kon zijn) bedanken voor 
je gebed en voorbeden voor deze dag. We zien uit naar de volgende medewerkers 



 

 

 

ontmoetingsdag op de derde zaterdag van maart 2019. 
 
Volgende DVD met persoonlijke verhalen 
De PV’s  van Lisette, Jurgen en Karola zijn opgenomen. Nog voor het einde van dit jaar 
zullen zij beschikbaar komen voor jullie.  
 
Hoe maak ik een PV? 
Het eerste en het laatste seminar in 2018 over dit thema, zal op DV.  3 november worden 
gehouden i.s.m. het CR team in Lelystad. Een persoonlijk verhaal is iets anders dan een 
getuigenis. Op de CR bijeenkomsten gebruiken we een persoonlijk verhaal om meerdere 
redenen. Het hoe en waarom delen we op deze dag met elkaar. Enkele tientallen 
deelnemers volgden het seminar in de voorgaande jaren. Een aantal van hen hebben 
inmiddels zelf hun PV gemaakt. Voor het seminar op 3 november worden onder andere 
alle (oud-)  deelnemers van CR Lelystad uitgenodigd die nog geen PV hebben gemaakt.  
Ken je mensen die zelf binnenkort een PV gaan maken? Heb je als medewerker 
belangstelling om dit te leren? Geef je nu op via de website van ConnectandGrow. 
 
Kennismaken met de cursus ‘Je Geld en Je Leven’. 
Omdat jouw kerk partnerkerk is van St. Connect & Grow bieden we je aan om met 50% 
korting kennis te maken met een nieuwe discipelschapscursus. Vijf bijeenkomsten in 
Amersfoort en Gorinchem. Enerzijds heeft het thema niets te maken met Celebrate 
Recovery, anderzijds kan het wel een cursus zijn in het verlengde van het discipelschaps 
traject wat deelnemers zijn ingeslagen toen ze begonnen met CR. Lees meer op  de 
website  van de cursus.  Als je zou besluiten tot een kennismaking, dan kun je jezelf hier 
opgeven voor deelname.      
   
Tot slot: 
Wil je iets delen in de volgende nieuwsbrief? Stuur het dan naar 
info@Celebraterecovery.nl 
Van harte Gods zegen toegewenst in je bediening en wees verzekerd van ons gebed! 

 
Het CR kernteam. 
 
Agenda 2018 
3 november 2018: Lelystad; Seminar “Hoe schrijf ik een Persoonlijk Verhaal?” 
November 2018: Amersfoort; Start cursus “Je geld en je leven”,  
 
2019 
16 maart 2019: ’s-Gravenzande; Ontmoetingsdag CR-medewerkers en andere belangstellenden 
Januari 2019:Gorinchem; Start cursus “Je geld en je leven”  
 

http://www.connectandgrow.info/hoe-maak-ik-een-persoonlijk-verhaal-3-november-2018
http://www.jegeldenjeleven.nl/
http://www.jegeldenjeleven.nl/
http://connectandgrow.info/cursus-je-geld-en-je-leven
http://connectandgrow.info/cursus-je-geld-en-je-leven
mailto:info@Celebraterecovery.nl

