Overzicht van recente activiteiten
Bijgewerkt op 17-07-2018
In de eerste helft van 2018 zijn de volgende activiteiten ondernomen:
•
Re:Ignite - Voor het eerst organiseerden we Re:Ignite, een retraite voor iedereen die intensief
betrokken is bij onze beweging. Re:Ignite werd bezocht door bijna honderd vrijwilligers
waaronder regioleiders, ministry-cursusleiders, kernteams, bestuur en staf.
•
New Wine Winterconferentie - Op vrijdag 16 en zaterdag 17 februari 2018 vond de jaarlijkse
Winterconferentie plaats in Houten. Deze conferentie wordt al heel veel jaar georganiseerd in
samenwerking met De Lichtboog. Sprekers waren onder andere ds. Sander Ris, Philip Troost en
Agnes Huizenga. De conferentie werd door bijna 500 mensen bezocht.
•
Predikantennetwerk - Inmiddels zijn er zeven kerngroepen die bij elkaar komen. In de
afgelopen periode startte onder andere de groepen in Zwolle en Leeuwarden. Ook de andere
groepen komen nog altijd met grote regelmaat bij elkaar. De basis is gelegd om na de zomer te
starten met nieuwe groepen in Rijssen, Alkmaar en mogelijk ook op andere plekken.
•
Ontwikkeling minor Kingdom Theology - Voor het eerst in Nederland wordt het mogelijk om
op bachelorniveau theologisch onderwijs te volgen vanuit de charismatische vernieuwing van
New Wine en Vineyard. In samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) bieden
deze bewegingen vanaf studiejaar 2018-2019 twee onderwijsmodules aan over de theologie
van het Koninkrijk. In het eerste half jaar van 2018 werd deze minor ontwikkeld door onze
stafwerker Ronald Westerbeek, in samenwerking met Hans Alblas (Vineyard).
•
Ministry-cursus - Door het hele land heen vonden Ministry-cursussen plaats. De Ministrycursus wordt gegeven door vrijwilligers. In vijf sessies worden de verschillende aspecten van
de persoonlijke voorbede besproken. In totaal volgden enkele tientallen deelnemers de cursus,
onder andere in Houten, Utrecht en Amersfoort.
•
Organisatie New Wine Zomerconferentie - Dit jaar verhuist de jaarlijkse Zomerconferentie
van Biddinghuizen naar Liempde. In de eerste helft van 2018 is een team van mensen druk
bezig geweest deze verhuizing voor te bereiden en uit te voeren. Deze enorme logistieke
operatie is grotendeels door vrijwilligers gedaan. New Wine werd daarbij ondersteund door
mensen van Opwekking. Naast alle logistiek rondom de verhuizing, moest de conferentie ook
‘gewoon’ worden georganiseerd. In deze periode is het programma ontwikkeld (voor kinderen,
tieners, jongvolwassenen en volwassenen) en zijn alle zaken rond inschrijving, logistiek en
veiligheid gerealiseerd.
•
Team en organisatie - New Wine is volop in beweging. Naast de bovenstaande activiteiten, is
er op de achtergrond hard gewerkt aan de uitbreiding van ons team. Edward de Kam werd
aangenomen als directeur, Jozien Rietkerk als office manager. Agnes Huizenga kreeg de
(vrijwillige) rol als stafwerker Gebed. Ook vonden we in Corinne Schuurman een nieuwe
bestuurssecretaris. Met het nieuwe team is, naast het ontwikkelen/voorbereiden van de
plannen voor komende jaren, ook gewerkt aan het implementeren van alles rond de AVG.

