
 

 

 

Overzicht van recente activiteiten 
Bijgewerkt op 14-01-2018 

In de tweede helft van 2017 zijn de volgende activiteiten ondernomen: 
• De New Wine Zomerconferentie - Van 22 t/m 29 juli vond de New Wine Zomerconferentie 

plaats in Biddinghuizen. Deze conferentie werd bezocht door ruim 5500 week- en ruim 1000 
daggasten. Het thema van de conferentie was God in ons midden. Hoofdspreker Derek 
Morphew hield over dit onderwerp dagelijks een Bijbelstudie. Daarnaast waren er seminars, 
diensten en allerlei andere activiteiten voor jong en oud. 

• Predikantennetwerk - Het predikantennetwerk van New Wine groeit verder. Naast de 
groepen in Gorinchem, Amsterdam en Emmeloord, zijn ook groepen gestart in Veenendaal en 
Ermelo. De groepen in Zwolle, Rijssen, Rijnsburg en Leeuwarden staan in de startblokken. Elke 
groep komt zo’n zes keer per seizoen bij elkaar. 

• Predikantenretraite - Van 2-4 november werd er in Helvoirt een predikantenretraite 
georganiseerd. De retraite werd bezocht door 10 predikanten, sommigen met hun partner. 
Centraal stond de cursus Luisterend bidden. 

• Cursus Luisterend bidden - In november 2017 kwam de gemeentecursus Luisterend bidden 
beschikbaar. De cursus bestaat uit zes sessies waarbij de verschillende aspecten van het 
luisterend bidden worden besproken. De cursus wordt gegeven door de eigen predikant/
voorganger van een gemeente. Verschillende kerken gaan met het materiaal aan de slag. 

• Ministry-cursus - Door het hele land heen vonden Ministry-cursussen plaats. De Ministry-
cursus wordt gegeven door vrijwilligers. In vijf sessies worden de verschillende aspecten van 
de persoonlijke voorbede besproken. In totaal volgden zo’n 200 deelnemers de cursus, onder 
andere in Houten, Rijnsburg, Assen, Dronten, Harderwijk en Spijkenisse. 

• Nieuwe website - De website van New Wine was medio 2017 sterk verouderd. Er is daarom 
een nieuwe site gebouwd en online gekomen. Deze website bevat naast allerlei achtergronden 
over het doen en denken van New Wine, ook een uitgebreide agenda en verschillende blogs/
reportages om mensen die betrokken zijn bij onze beweging te inspireren.
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