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Betreft: Strategisch plan 2022-2025 
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Bijlagen: (1) Terugblik en evaluatie afgelopen beleidsperiode; (2) Inzichten n.a.v. gespreksronde; (3) 
Ontwikkelingen in (kerkelijk) Nederland; (4) Visie en waarden New Wine 

Inleiding 
Als New Wine geloven wij dat de kracht van Gods Geest mensen, kerken en de samenleving vernieuwt. 
In de afgelopen twintig jaar hebben we dit uitgeleefd, er mensen bij betrokken en er onderwijs over 
gegeven. Als we kijken naar de afgelopen vijf jaar (vanaf 2017), dan hebben we ons gericht op theologie/
onderwijs en het opzetten van kerngroepen. We hebben veel vrucht gezien en daar zijn we dankbaar 
voor. Tegelijkertijd willen we ook voortdurend vooruitblikken en onze missie herijken aan de tijd waarin 
we leven. Zeker ook omdat dit een woelige tijd is waarin de ene crisis over de andere heen buitelt. In dit 
strategisch plan blikken we terug, kijken we om ons heen en ook vooruit. 

Een tijd van crisis 
In de huidige tijd worden we geconfronteerd met crises. Onlangs verwoorde de PKN dat als volgt:  

1. Coronacrisis - We weten nog onvoldoende hoe de gevolgen van de coronacrisis doorwerken in 
ons persoonlijk leven, kerk en samenleving. We worden nadrukkelijker stilgezet bij wat de 
belangrijkste waarden in ons leven zijn. 

2. Op zoek naar zin - De kerk en andere georganiseerde religieuze verbanden lijken te 
verkruimelen. Maar met name bij veel jongeren is er ook een verlangen ergens bij te horen. 
Grotere nadruk op vorming binnen christelijke gemeenschappen. 

3. Ecologische crisis - Regelmatig klinken er alarmbellen als het gaat over het voortbestaan van 
onze planeet. In eigen land kenden we voor de coronacrisis al tal van hoofdpijndossiers als 
stikstof, migratie, gezondheidszorg, onderwijs en vergrijzing. Velen hebben het gevoel de grip 
op de dingen te verliezen. 

4. Spirituele crisis - Druk-druk-druk was tot voor kort de normaalstand van veel Nederlanders. 
Zeker de jonge generatie ervaart een constante druk om het geluk te grijpen, om niets te 
missen en vooral niet te falen. Tegelijk ervaren veel mensen dat een leven met meer rust 
aanzet tot bewuster leven. 

En nu? Als we deze ontwikkelingen herkennen en de urgentie voelen, dan landen we aan bij de vraag wat 
dit betekent voor New Wine. In januari 2021 deelde Paul Harcourt hierover een boodschap, naar 
aanleiding van Handelingen 27. Dat hoofdstuk beschrijft hoe Paulus als gevangene de oversteek naar 
Italië maakt. Drie aspecten uit dit verhaal kunnen we vertalen naar vandaag: 
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1. “Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als 
me gezegd is.” (v25) Het is bijzonder om te zien hoe Paulus als gevangen zo de vrijheid neemt 
om tot alle opvarenden te spreken. Hij ziet dat al geruime tijd niemand aan boord iets gegeten 
heeft, terwijl er nog voldoende voor handen is. Hij toont op een bepaalde manier leiderschap 
en leert ons: let in heftige weersomstandigheden niet alleen op je fysieke, maar ook op je 
geestelijke gezondheid.  

2. “Nadat iedereen genoeg had gegeten, maakten ze het schip lichter door het graan overboord 
te gooien.” (v38) Door de heftige weersomstandigheden probeert men al dagen het schip 
lichter te maken. De scheepsuitrusting is al aan de zee prijsgegeven en door het vermoeden 
dat er land genaderd werd, probeerde men heelhuids aan de zee te ontkomen. In een crisis 
raak je ballast kwijt, zelfs als je dat mogelijk hard nodig hebt (zoals het graan). Het verhaal 
leert ons hier dat in heftige weersomstandigheden je bepaalt kunt worden bij de essentie van 
de zaak. 

3. “Toen het licht werd, herkenden ze de kust niet (…).” Door de heftige weersomstandigheden 
hadden de stuurlui het zicht op de kaart en de sterrenhemel verloren. Ze herkenden het land 
niet dat ze in zicht kregen. Toch besloten ze om een poging te doen om het schip daar aan de 
grond te zetten. Pas toen iedereen veilig en wel aan land gekomen was, hoorden ze dat men 
op het eiland Malta aangeland was. Hier leert het verhaal dat hoewel we soms het nieuwe land 
dat in zicht komt nog niet kennen, we vaak al wel de volgende stap kunnen zetten om daar te 
komen.  

Drie lessen van Paulus in zijn crisis, willen we daarbij als New Wine ter harte nemen: 
1. Let in de crises niet alleen op je fysieke gezondheid maar ook op je geestelijke gezondheid. 

Vertrouw op God. 
2. Focus als New Wine op de essentie van onze missie. 
3. We komen in een nieuwe situatie die we niet kunnen overzien. Maar wel willen we een 

volgende stap zetten. 
Deze overwegingen en lessen vormen de context waarin dit strategische plan is geschreven. 

Waar staan we nu? 
In 2015 maakte New Wine een beleidsplan voor de periode 2015-2020. Daarin werd ondermeer stevig 
ingezet op de vernieuwing van de lokale kerk als prioriteit (naast de Zomerconferentie). In bijlage 1 
hebben we de afgelopen beleidsperiode kort geëvalueerd. Enkele kernpunten uit die evaluatie: 

• De missie, visie en kernwaarden zijn opnieuw verwoord. Deze zijn terug te vinden in het 
magazine Proef. Deze nieuwe verwoording (en het magazine) hebben ons geholpen om met 
een heldere focus te blijven werken in de afgelopen jaren. 

• We hebben afscheid genomen van het idee van ‘New Wine Kerken’ (dat werkt niet in de 
Nederlandse context) maar de investering in het regionetwerk blijkt vruchtbaar. Ook het 
onderwijsprogramma heeft geholpen om New Wine meer op de kaart te zetten bij 
predikanten en voorgangers. We doen betekenisvol werk voor predikanten. We worden 
academisch-theologisch serieus genomen. Dat maakt dat we veel makkelijker ingang hebben 
in kerken van allerlei snit. 

• Met name op het gebied van gebed is onze impact in lokale kerken het grootst (luisterend 
bidden, ministry, gebedspastoraat). Ons aanbod is daar ook het breedst, met onderwijs voor 
‘gewone’ kerkleden, voor kerkelijk kader en ook voor predikanten. 

Naast onze eigen evaluatie, hebben we ook gesprekken gevoerd over New Wine (met andere 
organisaties, met predikanten, met vrijwilligers). De inzichten uit deze gesprekken zijn terug te vinden in 
bijlage 2. Enkele dingen die we leerden: 
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• De positieve impact van de Zomerconferentie is enorm. Die moeten we niet onderschatten. 
Tegelijkertijd moeten we ‘New Wine als beweging-van-kerken’ niet overschatten. We zijn 
misschien meer een beweging voor kerken dan van kerken. 

• New Wine is deel van een internationale familie. Ook dat is een kracht van New Wine. Die 
mogen we benutten en inzetten. Het geeft ons gezag/autoriteit en biedt ook toegang tot een 
rijk netwerk met veel kennis en ervaring over hoe geestelijke/charismatische vernieuwing tot 
bloei komt in plaatselijke kerken met allerlei achtergronden. 

• In hoeverre is New Wine als vernieuwingsbeweging zelf nog vernieuwend? Is er ruimte voor 
innovatie, voor pionieren, voor jongeren? Het zou wel iets gewaagder mogen (bijvoorbeeld het 
bidden om genezing, tekenen van het koninkrijk). Hoe blijven we ons verwachtingsvol 
uitstrekken naar God in ons midden? Hoe staan we daadwerkelijk volop in de spanning van het 
reeds en nog niet (niet alleen in wat we onderwijzen, maar ook in hoe we doen)?  

Relevante ontwikkelingen in de samenleving 
Zoals we in de inleiding al schreven, wordt deze tijd gekenmerkt door verschillende crisissen. Naast die 
analyse en onderstroom van onze tijd en cultuur, hebben we ook concreter gekeken naar 
ontwikkelingen en kansen in verschillende aspecten van de samenleving. Deze zijn terug te vinden in 
bijlage 3. Twee dingen lichten we eruit: 

1. Een kans: we zien een grote openheid voor geestelijke vernieuwing. Daarbij vallen kerkmuren 
steeds meer weg en wordt de inbreng van New Wine dus gevraagd en gewaardeerd. We zien 
dus enorme kansen om allerlei nieuwe kerken, bijvoorbeeld binnen de PKN, op weg te helpen 
op het gebied van gebed, aanbidding en onderwijs. 

2. Een bedreiging: er vindt afkalving plaats. Kerken krimpen en ook binnen New Wine neemt het 
aantal vrijwilligers af. Predikanten verdelen hun aandacht over verschillende kerken waardoor 
het voor hen lastiger wordt om een cultuur van geestelijke vernieuwing te stimuleren. De 
bedreiging is dat we te veel willen met steeds minder mensen. 

Strategische keuzes 
Op basis van de genoemde ontwikkelingen, de Bijbelse woorden en analyses van onze huidige situatie 
die we hebben gemaakt, komen we tot drie strategische prioriteiten. Ze zijn niet als blauwdruk 
uitgewerkt, maar functioneren als bakens op zee om koers te houden en volgende stappen te zetten in 
deze onstuimige tijd. Ze staan naast elkaar, zowel in belang als in volgordelijkheid. 

1. Meer van Gods Geest in kerken - In de afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in gebed 
en onderwijs op verschillende niveaus. Voor de gewone gemeenteleden is er de cursus 
Luisterend Bidden. Voor het kerkelijk kader is er de (vernieuwde) cursus Gebedsministry. Een 
cursus Gebedspastoraat is in ontwikkeling. 
Voor predikanten/theologen zijn er modules/cursussen op HBO en academisch niveau 
(Evangelisch College, PEP-cursus, master aan de TUK). Er is op dit gebied nog het een en 
ander door te ontwikkelen. Toch zien we dat die ‘verticale verbinding’ -onderwijs en 
oefenruimte voor gemeenteleden, kerkelijk kader en kerkleiders- maakt dat de 
Charismatische vernieuwing door gebed steeds meer impact krijgt in het geloofsleven van 
mensen en kerken. 
Daarom blijven we focussen op een kerkelijke cultuur met meer ruimte voor Gods Geest. We 
blijven daarom aandacht geven aan gebed, maar willen ook andere thema’s op zo’n brede 
manier uitwerken (theologie, model, praktijk). We werken ons onderwijs uit in 
gemeentecursussen voor kerkleden, trainingen voor het kerkelijk kader en academisch/
theologisch onderwijs voor kerkleiders. Aanvullende overwegingen: 

• Inhoudelijk richten we ons op twee thema’s: De theologie van het Koninkrijk en 
Aanbidding. Deze thema’s zullen gelet op de beschikbare capaciteit volgordelijk worden 
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uitgewerkt. Hiervoor zal ook gekeken moeten worden naar noodzakelijke formatie in 
samenwerking met een vrijwilligersteam. 

• Onze onderwijsvormen zijn nu nog vrij traditioneel (cursusboek, colleges). Het didactisch 
verbreden en nieuwe media integreren zijn noodzakelijk om aan te sluiten bij de huidige 
behoeften. 

2. Mensen laten proeven en oefenen - De Zomerconferentie is al jaren een plek van 
bemoediging, inspiratie en toerusting voor duizenden gelovigen. Voor ons als organisatie is de 
conferentie een belangrijk middel in de agenda-setting waarin bezoekers de inhoud 
(theologie) zowel als de vorm (model en praktijk) van geestelijke/charismatische vernieuwing 
kunnen proeven en oefenen. In de afgelopen jaren, waarin we de conferentie niet fysiek 
konden organiseren, is gebleken hoe waardevol dit evenement is voor zowel bezoekers als 
onze organisatie zelf. De Zomerconferentie is van strategisch belang. We blijven daarom 
investeren in een inspirerende week voor jong en oud. We willen meer mensen de kans geven 
om naar de Zomerconferentie te komen. Daarom gaan we proberen om nog beter aan te 
sluiten bij wat plaatselijke kerken nodig hebben, we proberen andere groepen in de 
samenleving te bereiken (bijvoorbeeld Nederlanders die in het buitenland zijn geboren) en we 
zorgen dat de conferentie voor iedereen betaalbaar blijft. 
Daarnaast willen we het hele jaar door kleinere evenementen organiseren. Ook daar kun je 
proeven van het Koninkrijk en oefenen in Gods Geest. We gaan daarom experimenteren hoe 
dit soort kleinere proefplaatsen dienstbaar zijn aan de geestelijke/charismatische 
vernieuwing in kerken. Aanvullende overwegingen: 

• New Wine is een vrijwilligersorganisatie. Met name rond de Zomerconferentie zijn we 
afhankelijk van een grote groep vrijwilligers. Toch merken we meer en meer dat er, 
vanwege kwaliteit, continuïteit en beschikbaarheid, ook behoefte is aan betaalde inzet 
voor de Zomerconferentie. Ook hier moeten we dus voldoende FTE voor vrijmaken. 

• Meer en meer werken we met partners die een deel van het programma en de kosten voor 
hun rekening nemen. 

3. Samen optrekken met kerkleiders - Sinds 2017 investeren we in kerkleiders door het opzetten 
van kerngroepen voor predikanten. Dat deden we omdat we tot het inzicht kwamen dat er 
veel plekken zijn waar kerkleiders inhoudelijk worden toegerust en veel plekken zijn waar het 
gaat over de praktijk van alle dag. Voor predikanten zijn er echter weinig plekken waar er 
geestelijk voor hen wordt gezorgd. Zeker in deze tijd van crisis is dit voor (jonge) predikanten/
voorgangers essentieel. De kerngroepen zijn plekken waarin het gaat om de geestelijke 
vitaliteit en vernieuwing van de predikant. Ook leren ze in die groepen hoe ze in hun eigen kerk 
kunnen werken aan een cultuur van geestelijke vernieuwing. We horen en ervaren dat onze 
kerngroepen voor veel predikanten erg belangrijk zijn geworden. We willen graag 
vermenigvuldigen door het delen. Het delen van wat God aan het doen is. Daarom willen we 
doorgaan met het opzetten van nieuwe groepen en het verdiepen/versterken van de 
bestaande groepen. Aanvullende overwegingen: 

• Ter bemoediging/inspiratie van predikanten en voor de verstevigen van het hele netwerk, 
is het belangrijk dat er een verdiepend programma groeit. Dat zijn in de eerste plaats 
laagdrempelige activiteiten voor kerkleiders (masterclass, Webinars). Ten tweede meer 
verdiepende events (retraites, conferenties) en ten derde diepgaand onderwijs (PEP-
cursus, TUK-master, zie kopje verticale verbinding). 

• Het zou bijna een vierde strategische prioriteit kunnen zijn, maar we vatten hem onder dit 
kopje: het is belangrijk dat we jonge predikanten/kerkleiders al vroeg bemoedigen en 
toerusten. Voor hen organiseren we dus speciale activiteiten (zoals een retraite) zodat ze 
al vroeg deel kunnen worden van het rijke netwerk van New Wine. Dat komt hun groei en 
vitaliteit ten goede. En dat is belangrijk voor hun kerken. 
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• Hierbij willen we ook activiteiten organiseren voor Predikanten/Voorgangers en hun 
kerkenraden/besturen met als focus de Charismatische vernieuwing van hun gemeente. 
Dit is natuurlijk ook een onderdeel van wat bij de eerste strategische prioriteit is benoemd. 

Strategische overwegingen 
Naast de bovengenoemde drie strategische prioriteiten, hebben we enkele strategische overwegingen. 
We noemen ze hier apart omdat ze belangrijk zijn in onze hele manier van werken. Ze zitten als het ware 
door alles heen gevlochten. 

1. Verhalen vertellen - Het is belangrijk dat we de verhalen van vernieuwing ophalen en 
vertellen. Daarmee bemoedigen en inspireren we mensen en het helpt om ons als New Wine 
zelf op de kaart te zetten. 

2. New Wine International - Als New Wine Nederland zijn we deel van een grote internationale 
New Wine-familie. Dat geeft ons enerzijds gezag/autoriteit: kijk, dit is een wereldwijde 
beweging van Gods Geest. Dit wordt uitgedacht en uitgeleefd in het doen en laten van kerken 
en universiteiten van allerlei achtergronden. Daarnaast verschaft de internationale New 
Wine-familie ons toegang tot een groot netwerk van sprekers/denkers op allerlei gebieden 
(zoals Urban-ministry, recht/gerechtigheid, healing, etc.). 

3. Innovatie - New Wine is een beweging van geestelijke vernieuwing. We willen ruimte geven 
aan stemmen en initiatieven die ons andere aspecten of nieuwe manieren aanwijzen waarop 
die vernieuwing nog meer tot bloei kan komen in onze levens. We willen ruimte geven aan 
deze stemmen/initiatieven omdat ze ons als hele beweging inspireren en bij de les houden: de 
Geest blijft altijd vernieuwen. 

4. Jongeren - Zonder af te doen aan de wijsheid, kennis en ervaring van oudere generaties, is het 
wel belangrijk dat we ook jongeren een podium geven. Dit is een vorm van discipelen. 
Optrekken met jonge mensen, hen helpen tot bloei te komen en (misschien vooral) door hen 
verrast, gevoed en gescherpt te worden in geestelijke vernieuwing op alle terreinen van het 
leven. 

Conclusie 
We leven in een tijd van crises. Daarin willen we vertrouwen op God, ons focussen op wat voor onze 
missie essentieel is en daarbij in vertrouwen volgende stappen zetten naar de toekomst. 

Hierbij zijn voor ons drie strategische speerpunten: 
1. Meer van Gods Geest in kerken 
2. Mensen laten proeven en oefenen 
3. Samen optrekken met leiders 

Bart Visser en Edward de Kam, maart 2022 
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Bijlage 1 - Terugblik en evaluatie afgelopen beleidsperiode 

In 2015 maakte New Wine een beleidsplan voor de periode 2015-2020. Hieronder volgt een korte 
evaluatie en reflectie van die periode. Elke evaluatie eindigt met enkele aanbevelingen voor de komende 
periode (2022-2027). 

1 - Missie, visie en Bijbelse basis 
Het beleidsplan uit 2015 begint met het beschrijven van de missie, visie en Bijbelse basis van New Wine 
Nederland. In de keuzes en verwoording wordt sterk geleund op de oorspronkelijke visie en missie van 
New Wine NL (o.a. terug te vinden in het beleidsplan voor de periode 2011-2014). 

Evaluatie 
Nadat in 2016 een nieuw bestuur en een nieuwe staf aantrad, was een van de eerste activiteiten het 
herijken en opnieuw verwoorden van de visie, missie en waarden. Ook de Bijbelse onderbouwing werd 
opnieuw verwoord. Het resultaat is te vinden in het magazine Proef (voorjaar in 2017, zie bijlage 4). 

Deze nieuwe visie en kernwaarden zijn ook te vinden in de verschillende uitgaven die vanaf toen werden 
gepubliceerd. 

Aanbevelingen 
De visie, missie en kernwaarden blijven een onderwerp van gesprek. Bijvoorbeeld zijn we een beweging 
van of voor kerken? Of zijn we er voor kerken of voor ‘christenen’. Deze vragen zullen we nooit helemaal 
beantwoorden. Mogelijk vraagt een nieuwe periode weer om nieuwe antwoorden. Voor de nieuwe 
beleidsperiode nemen we de visie zoals verwoord in 2017 over (zie bijlage 4). 

2 - Vernieuwing van de kerk als prioriteit 
In het beleidsplan 2015-2020 wordt (opnieuw) expliciet gemaakt dat New Wine zich primair richt op de 
vernieuwing van de kerk. Er wordt gesproken over een netwerk van kerken en activiteiten van en voor 
kerkleiders. 

Evaluatie 
In de afgelopen jaren zijn we ons steeds nadrukkelijker gaan richten op lokale kerken en kerkleiders. Dat 
hebben we o.a. gedaan door het opzetten van regiogroepen (zie hieronder), het ontwikkelen van 
onderwijsprogramma’s voor kerkleiders (PEP-cursus, Master Spiritualiteit) en door de cursus 
gebedsministry meer te richten op en te geven vanuit de lokale kerk (zie hieronder). 

Tegelijkertijd blijkt de praktijk weerbarstig. Het is ons (nog) niet gelukt om een echt netwerk van kerken 
te ontwikkelen waarbij de ene lokale kerk de andere ondersteunt. We hebben ingezet op kopgroep 
kerken maar we konden die ambitie niet waarmaken. Om dat goed te kunnen doen heb je een grotere 
basisformatie nodig (meer menskracht). We zouden in dat geval meer een toerustingsbeweging worden 
dan een vernieuwingsbeweging. Ook kun je je afvragen of we bij deze plannen voldoende rekening 
hebben gehouden met de Nederlandse context. Kerken zullen zich niet snel verbinden aan één 
organisatie. In die zin zullen er niet snel ‘New Wine kerken’ komen in Nederland. 

Aanbevelingen 
Ondanks dat we afscheid moeten nemen van het idee ‘New Wine Kerken’, blijft de theologische 
overtuiging dat God bezig is een gemeenschap van ‘Kingdom People’ te vormen. God heeft een kerk 
voor zijn missie in de wereld. Daarom moeten we ons als New Wine blijven richten op de vernieuwing 
van de kerk en kerkleiders. Vanuit wat we de afgelopen jaren hebben geleerd, zou het daarbij goed zijn 
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om nog beter te verwoorden wat we bedoelen met kerk en kerkleiders zodat we onze activiteiten 
daar ook goed op kunnen afstemmen. 

3 - Worship 
Wat hebben we gedaan 

• Lokale trainingen 
• Publicatie boek muziekteams 
• Worship tijdens activiteiten 

Evaluatie 
• Het aantal trainingen neemt af 
• Boek goed ontvangen, maar geen kernproduct van New Wine (het komt zijdelings langs, wordt 

niet actief in kerken gepromoot) 

Aanbevelingen 
• Is er voldoende vernieuwing in de bands en zangleiders? Worden er mensen opgeleid om die 

rol op te pakken in hun eigen kerk en op onze activiteiten? 
• We zien dat er andere grote partijen veel invloed hebben op het gebied van worship 

(Opwekking, Mozaïek, Sela). Moeten we hier als New Wine zelf de agenda willen bepalen of 
kunnen we dit overlaten aan die partijen?  

4 - Onderwijs (HBO en universitair) 
Wat hebben we gedaan 

• Master Spiritualiteit aan de TUK (klein aantal deelnemers, onvoldoende perspectief op 
continuïteit) 

• PEP cursus aan de TUK met 14 deelnemers. Positieve feedback. Biedt voldoende kansen voor 
de toekomst? 

• HBO opleiding charismatische vernieuwing opgezet i.s.m. met het Evangelisch College. Grote 
plek voor Ministry-cursus en Luisterend Bidden. 

• Onderwijs tijdens onze activiteiten zoals de Zomerconferentie. 

Evaluatie 
• Goede initiatieven ingezet. Maar het is nog wel de vraag in hoeverre onderwijs-instellingen het 

zelf oppakken als New Wine weg zou vallen. 
• Weinig studenten in de master (overigens in elke master) 
• Goed dat er onderwijs is ontwikkeld aan HBO/Uni-instellingen, maar het ontbreekt nog aan 

meer algemeen materiaal voor kerken (kerngroepen, preekschetsen, etc.). Gebed als 
inspirerend voorbeeld (Luisterend Bidden: Master + lokale cursus). 

• In hoeverre is ons onderwijs nog te afhankelijk van personen die een sleutelpositie vervullen. 
Kan die afhankelijkheid verminderen? 

Aanbevelingen 
• Identificeer andere New Wine-onderwerpen waarin je het onderwijs verticaal kan aanbieden: 

van huiskamer tot college-zaal en alles er tussen. 
• Onderwijs op de Zomerconferentie: kun je meer verdiepen 
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5 - Gebed en Ministry 
• Nieuwe cursus geschreven in 3 modules 
• Cursus luisterend bidden geschreven 
• Cursus gebedspastoraat in ontwikkeling 

Evaluatie 
• Implementatie van met name de nieuwe ministry-cursus staat nog in de kinderschoenen. In 

hoeverre worden module 2 en 3 al gegeven op plekken? Die modules worden nog niet echt 
gegeven in het land. Is het materiaal nog toegankelijk genoeg? In hoeverre staat deze zeer 
uitgebreide ministry-cursus op gespannen voet met ‘everyone gets to play’? 

• Het materiaal staat op papier, maar we merken nu (zeker met Corona) dat goede filmpjes o.i.d. 
Ontbreken. Met andere woorden: het materiaal is nog onvoldoende aangepast voor moderne 
media. 

Aanbevelingen 

6 - Leiderschap 
In het beleidsplan 2015-2020 wordt stevig ingezet op leiderschap. Het idee is dat de kerk vernieuwt als 
haar leiders zelf geraakt worden en concreet werken aan vernieuwing van hun gemeente. New Wine wil 
die leiders daarin ondersteunen door onderwijs en coaching. 

Evaluatie 
Sinds 2016 is stevig ingezet op kerkleiders. Dat gebeurde primair door het opzetten van regionale 
kerngroepen voor predikanten. Inmiddels zijn er 13 van dat soort kerngroepen. De ambitie was 20, maar 
door de Corona-pandemie is het de afgelopen 24 maanden slecht gelukt om nieuwe groepen te 
starten. 

Tot 2018 organiseerden we ook retraites voor predikanten, maar daarvoor bleek te weinig animo. Er ligt 
wel een plan om die weer op te starten. 

Ten derde is er fors geïnvesteerd in het predikantenprogramma voor de Zomerconferentie: een 
seminar-stream, activiteiten voor kerkleiders en een andere opzet van de predikantendag. Daardoor 
hebben we veel meer predikanten ontmoet op de Zomerconferentie dan de jaren daarvoor. 

Tot slot hebben we ons gericht op jonge leiders en, meer recent, op jonge kerkleiders. 

(Voor onderwijs, o.a. op HBO niveau, zie het kopje Onderwijs) 

…Masterclasses… 

Aanbevelingen 
De regionale kerngroepen blijken een schot in de roos. Deze voorzien duidelijk in een behoefte. Veel 
predikanten willen aanhaken. Het is daarom belangrijk om hierop te blijven inzetten door enerzijds 
meer groepen te starten en anderzijds de bestaande groepen te verdiepen. Ten tweede is het goed 
om verder te investeren in een verdiepingsprogramma voor de predikanten (bijv. De PEP cursus, 
masterclasses, retraites of een leiderschapsconferentie). Tot slot … 

7 - Events 
• Jaarlijkse zomerconferentie 
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• Winterconferentie losgeweekt van Houten, nu 2x ergens anders geweest. 
• Ministry-conferentie met Alexander Venter 
• Vanaf 2022 geen winterconferentie meer maar ‘New Wine Proeverij’ 

Evaluatie 
• De Zomerconferentie is een essentieel onderdeel voor de continuiteit van New Wine. Dat geldt 

zowel inhoudelijk (hiermee zetten we onszelf op de kaart) als financieel (hier halen we een 
groot deel van onze donateurs vandaan). 

Aanbevelingen 

8 - Organisatie (algemeen) 
• Primair een vrijwilligersorganisatie maar aantal FTE’s iets toegenomen: stafwerker leiderschap 

en organisatie (0,4); stafwerker theologie en onderwijs (0,2); office manager (0,4); 
communicatie (0,2); directeur (0,2); gebed (0,2 - start binnenkort); eventmanager (0,4). Totaal: 
2,0 fte. 

• Financieel: ±700 donateurs. Die brengen ongeveer 75% op van de structurele 
personeelskosten. 

• Bestuur vrijwel geheel vernieuwd. 
• Nieuwe website (2e keer sinds 2015) 

Evaluatie 

Aanbevelingen 
• Werken aan een goed fondswervingsbeleid zodat alle kosten door structurele giften worden 

gedekt. 
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Bijlage 2 - Inzichten n.a.v. gespreksronde 

Deel 1: gespreksnotitie Dico 

(Hier nog niet toegevoegd) 

Deel 2: Samenvatting van de discussie rond de strategie tot op heden (september ’21, Edward de Kam)  

Wat zijn ervaringen en dromen m.b.t. New Wine.  
• Meeste impact hebben de persoonlijke verhalen gemaakt, hoe mensen zich persoonlijk door 

God gezien weten, en hoe reëel de Heilige Geest aanwezig is en werkt. Droom is dat door het 
gebedswerk, ministry, gebedspastoraat en aanbidding er steeds meer plekken zijn in 
Nederland zijn waar mensen die ervaring mogen krijgen. 

• Het NT is veel dichterbij gebracht, mogen ontdekken dat we in het NT leven, door het 
onderwijs en de proeftuinen van conferenties en cursussen daar iets van mogen proeven en 
ervaren. De droom zou zijn dat dat in meer en meer levens uitgerold gaat worden, dat het heil, 
de heling van mensen verder zichtbaar wordt, omdat we vaak zien hoeveel gebrokenheid er is 
bij mensen. De zomerconferentie geeft een familiegevoel, kerk zijn zoals op de Bertoli 
reclame. 

• New Wine heeft iets laten proeven van Gods Nabijheid, De ZC heeft de sfeer van het 
Koninkrijk, doet je verlangen naar meer. De droom voor New Wine is dat niet alleen de sfeer 
maar ook de tekenen van het Koninkrijk op meer plekken doorwerkt in het normale leven, niet 
alleen op conferenties, maar doorstromen in kerken en levens.  

• New Wine is als een power bank. Als je op plekken komt waar je aan de slag gaat met New 
Wine materiaal, komt de kracht van de Heilige Geest los, en ook de tegenstand wordt dan 
duidelijk. Droom dat meer kerken de verwachting en het werk van de Heilige Geest in hun DNA 
krijgen. 

• New Wine, met daarbij speciaal de zomerconferentie is echt cruciaal, je ervaart ook wat er bij 
kinderen en tienerwerk gebeurt. Een soort paradijselijk gevoel. Een droom voor meer 
conferenties, heeft te maken met groei van verwachting op zo’n event, in kerken wel vaak 
moeilijker, vanwege de vaste patronen. 

• Binnen New Wine zijn gebed, missie en recht doen verweven, en die holistische aanpak is 
aansprekend. ZC is telkens weer een plek van ‘Comfort’ en ‘Challenge’: een plek van troost, 
heling, vervuld worden. Meer challenge door New Wine UK? 

• New Wine is als 1. een anker en 2. een oefenplaats. Droom is dat New Wine die oefenplaatsen 
blijft bieden, om het Koninkrijk te ervaren en ermee aan de slag te gaan, oefenplaatsen van 
bemoediging en uitdaging, dat we dat kunnen doorgeven. Ik doe, jij kijkt, en dan doe jij en kijk 
ik, zodat jij weer van betekenis kan zijn op jouw plek. 

• Vaak wordt in de media over de kerk gesproken als een bejaardenhuis, maar hier zie je tenten 
van New Wine vol kinderen en jongeren, plekken van hoop, voor alle leeftijden dat is Gods 
toekomst. 

• Bij New Wine ervaar je een sfeer van: het gaat gebeuren! Hoopvol, verlangend  
 

Gesprek n.a.v. verslag van interviews 
Wat kunnen we leren van New Wine UK? 
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• Opmerkelijk is de positieve ervaring met New Wine UK. Hoe komt het dat je via Engelse 
sprekers de boodschap van God zo krachtig binnenkomt, dat de Heilige Geest je zo direct 
aanspreekt. Wat hebben zij wat wij niet hebben? Het lijkt zo eenvoudig, en tegelijkertijd zo diep 
geestelijk. 

• wat opvalt is dat in de UK de persoon van de Heilige Geest zo expliciet uitgenodigd wordt, 
telkens wordt er gebeden: Kom Heilige Geest. 

• Zijn we in NL misschien te voorzichtig, te genuanceerd, te weinig krachtig radicaal, het klinkt in 
het Engels zo aanstekelijk 

• is het geen cultureel aspect dat de Engelse geloofstaal toegankelijker is? 
• vaak doe je een grote geloofservaring op buiten je eigen context, speelt dat ook niet mee? Dat 

daarom het gras daar groener lijkt?  
• wat we kunnen leren: ze zijn in UK zo helder over het proces, bijv. over hoe je stap voor stap 

leidt naar ministry. Als je niet stap voor stap de gemeente meeneemt, ruimte voor de heilige 
Geest maakt, dan zal er ook niets gebeuren (filmpje van Paul Harcourt) Kunnen voorgangers in 
NL bijv. delen hoe ze dat in een dienst doen, hoe bereidt je de dienst voor en hoe verweef je 
daarin de ruimte voor de heilige Geest.  

New Wine is een beweging van kerken 
• je ziet dat er een tendens is om de zinsnede ‘een beweging van kerken’ te veranderen in ‘een 

beweging van christenen’. Dat is best een verandering, omdat we ingezet hadden op de 
kerken, met Bart als toeruster. Komt zo’n verandering van denken na een evaluatie? Is het 
regiowerk met predikanten vruchtbaar, moeten we dat uitbouwen? Het concept van 
proefgemeentes zoals Zwolle bleek te omvangrijk, is dat nu losgelaten, en wat dan wel? We 
zien wel concreet veel meer predikanten aangehaakt in de regiogroepen. 

• Is New Wine een beweging van kerken of een beweging gericht op kerken? Wat is de kerk na 
corona, komen er nieuwe vormen van kerk zijn? Zou je in de verwoording van de missie kerken, 
christenen en geloofsgemeenschappen kunnen gebruiken? 

• Denken we ook mee met nieuwe vormen van kerk zijn, of zit het vernieuwen in het werk van de 
Heilige Geest? 

• er zijn nieuwe vragen over hoe kerk te zijn, zien we dat als roeping van New Wine? 
• er is een groot verschil van NW als beweging in kerken, van kerken of voor kerken 
• als je zegt: ‘van christenen’, heeft dat iets heel individueels in zich, maar God geeft geloof in 

gemeenschappen. New Wine zonder gemeenschap zou niets zijn. 
• New Wine is gericht op de opbouw van het Lichaam van Christus, ieder met zijn door de Geest 

gegeven gaven, gericht op de gemeente 
• Als de droom is om veel meer oefenplekken van gebed, heling en pastoraat in de kerken te 

hebben, is dan de regiogroep met alleen predikanten het beste voertuig? Moet je niet meer 
richten op kerkenraden, het leiderschap van een gemeente. N.a.v. boek van Karl Martin: Lead! 
Hoe creëer je een leiderschapsteam en kun je als NW daarin iets in betekenen? Bijv. door 
kringmateriaal 

• New Wine is een beweging.... van christenen en geloofsgemeenschappen, beiden kloppen, dan 
hoef je de kerk niet te noemen, en zijn nieuwe vormen van kerk zijn erin verwoord  

New Wine als vernieuwingsbeweging 
• Klopt het woord vernieuwingsbeweging nog wel, zijn we dat nog steeds? Het heeft iets van 

afzetten tegen het oude, terwijl je geen wij-zij wil creëren, maar meer inclusieve taal wil 
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gebruiken. Het Koninkrijk uitleven met de Heilige Geest gaat juist ‘het normale christelijke 
leven’ worden, dat stimuleert New Wine. 

• New Wine heeft juist bestaansrecht omdat dat nog geen ‘normal way of life’ is. New Wine wil 
juist verrijken 

• als je al 10 jaar zegt dat je vernieuwend bent, dat klopt niet, het nieuwe is er dan wel af 
• toch is gedachtegoed van NW voor veel kerken wel vernieuwend  
• moeten we als New Wine organisatie zelf niet vernieuwen? Bijv. profetie binnen New Wine een 

grotere plek geven? 
• Zien we vernieuwen anders: te maken met vernieuwen van denken, van nieuw leven, we heten 

New Wine, God vernieuwt ons, vormt ons naar Zijn beeld. 
• in Engeland prachtige ondertitel bij New Wine: Churches changing nations: zowel vernieuwing 

als kerk en samenleving in één zin.  

Hoe gaan we om met het dilemma Internationaal versus nationaal? 
• waarom een dilemma? Er zijn stemmen die zeggen dat we minder sprekers uit UK moeten 

vragen, veel meer moeten kijken naar de NLse context. Hoe kijken we daarnaar? 
• Is het internationale niet juist een meerwaarde van New Wine, zoveel positieve herinnering 
• en gezonde mix van sprekers lijkt toch nog steeds het beste. 
• als NW International gaat bepalen wat het antwoord is op ethische kwesties, dan zou dat gaan 

knellen  

Kernactiviteiten 
• Door opnieuw de visie en de missie te verwoorden, kom je vanzelf op waar je je op gaat 

focussen, waar je menskracht en middelen op gaat zetten, vandaar dat dit zo’n helpen proces 
is. 

• we herkennen het bemoedigende dat bij New Wine het ervaren, het uitgedaagd worden, het 
proeven, het oefenen zo aan de orde komt. Je bent voor het leven getekend. 

• New Wine is net een modern klooster, waar een cultuur van geloof wordt uitgeleefd, bidden en 
werken 

• niet alleen hoog theologisch materiaal, maar het ook in alle kwetsbaarheid voordoen en 
uitleven 

• als conferenties oefenplaatsen zijn, dan daar meer op richten 
• het ontwikkelen van materiaal voor de andere 51 weken voor die geloofsgemeenschappen, 

voor jongeren en kinderen, waarin kennis en oefenen bij elkaar komt, niet perse door staf 
geschreven, kan ook uit netwerk komen 

• Zou New Wine via een uitgever ieder jaar een publicatie kunnen doen, bijv. preekschetsen, (of 
digitaal platform) ook helpen voor nieuwe vormen van kerk zijn, waar niet alleen voorgangers 
voor beschikbaar zijn 

• New Wine is niet alleen ministrycursus en gebedspastoraat. Daar zit een brede Koninkrijks 
theologie onder, en dat is bijzonder waardevol om uit te werken, en in te brengen. 

• Wat doen we in samenwerking met Alpha, YFC, Tearfund, Justice Conference. Hoe kan het 
DNA van New Wine doorwerken in het materiaal van die partners. Hoe kunnen we elkaar 
verrijken. 

• Samenwerking met EW en CWN? Kun je elkaar versterken of zijn de verschillen te groot? 
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• Niemand gebruikt het woord charismatische spiritualiteit, maar we gebruiken daar allemaal 
woorden voor om dat te beschrijven. 

• JM Comer, een amerikaanse voorganger heeft training voor predikanten en spreekt over: 
cultural commentory, biblical theology, spiritual formation. Wat zie je in de samenleving, wat 
is het antwoord vanuit de Bijbel, wat is jouw antwoord, hoe kom je in beweging. En juist voor 
het laatste heb je de Heilige Geest nodig, en New Wine biedt daar oefenplaatsen, cursussen 
voor.  

Algemeen 
• Adresseren dat er nog veel geleund worden op menskracht vanuit de Lichtboog, dat is een te 

smalle basis.  
Edward, 30 september ’21  
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Bijlage 3 - Ontwikkelingen in (kerkelijk) Nederland 

Bij het nadenken over de strategie van New Wine, moeten we ons bewust zijn van de context waarin we 
geroepen zijn. En net als New Wine, is ook die context in beweging. Dat merken we nu (tijdens een 
wereldwijde pandemie) misschien nog wel meer dan enig ander moment in onze historie. Daarom een 
korte analyse van die context en aanbevelingen voor de strategie. Voor deze analyse gebruiken we het 
TEMPLES-model. 

T - Technologie 
Kansen 

• Nieuwe technologie biedt een enorme kans om ons bereik te vergroten. We kunnen ons 
materiaal breder toegankelijk maken en ook materiaal vanuit internationaal ter beschikking 
stellen aan onze achterban. 

• Ons trainingsmateriaal kan ondersteund worden door digitale middelen (video’s, podcasts, 
etc.). Meer eigentijds, aansluiten bij een jongere doelgroep, meer zintuigen betrekken in het 
leerproces. 

• Het buitenland is beter bereikbaar. Het is bijvoorbeeld makkelijk om Engelse kerkdiensten/
conferenties in NL te volgen. 

Bedreigingen 
• Wat is de impact van bijvoorbeeld een live-stream op het bezoek van de Zomerconferentie. 

E - Economie en financiën 
Kansen 

• Draagkrachtige achterban. 
• Partners zoals de PKN die wellicht kunnen bijdragen. 

Bedreigingen 
• We zijn qua inkomsten erg afhankelijk van de Zomerconferentie. Weten we donateurs 

voldoende aan ons te verbinden? 
• Zomerconferentie heeft elementen met een groot afbreukrisico (financieel, identiteit/

uitstraling). Daarom besteden we daar relatief veel FTE aan. Dat maakt de afhankelijkheid van 
onze zomerconferentie groter en kan de rest van de organisatie ‘uithollen’ waardoor we 
onvoldoende aan vernieuwing toe kunnen komen. 

• Inflatie en de mogelijke economische gevolgen van de Corona-crisis.  

M - Markt, het domein waarin New Wine zich begeeft 

Kerk 
Kansen 

• Groot verlangen naar geestelijke vernieuwing in kerken. Met behoefte aan de (theologische) 
diepgang die New Wine biedt. 

• Er ligt een grote ‘markt’ braak: de PKN (we doen nog weinig met die achterban, zijn daar nog 
redelijk onbekend). Geldt ook voor de RKK. Ten derde: de migranten-kerken. 

• Zuilen vallen steeds meer weg, we zijn een interkerkelijke organisatie. 
• Grote behoefte aan liturgische vernieuwing waarin New Wine echt iets kan betekenen. 
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• De behoefte bij predikanten aan kerngroepen. Vroeger zocht men elkaar op op basis van 
denominatie, nu op basis van gedeelde waarden en verlangens. Kerkelijke kleur doet er steeds 
minder toe. 

• Kerken zoeken nieuwe vormen (pionieren). New Wine kan vanuit haar internationale netwerk 
inspirerende voorbeelden geven en toerusting verzorgen voor pioniers.  

Bedreigingen 
• Enerzijds de afkalving (kerken worden kleiner). Anderzijds zie je enkele grote regio-kerken zoals 

Mozaïek. Beide bewegingen maken dat er steeds minder kerkelijk kader overblijft in ‘New 
Wine-kerken’. 

• Er wordt een toenemend beroep op vrijwilligers gedaan. De ‘goede mensen’ zullen in hun kerk 
druk zijn en hebben geen tijd om zich in te zetten voor New Wine. 

• Ontwikkeling (kans of bedreiging?): part-time predikanten of predikanten die meer gemeentes 
bedienen. 

• Kans of bedreiging: leiden we genoeg jong kader op? Hebben we voldoende connectie met 
predikanten in opleiding? 

• We zijn wit, relatief hoog opgeleid, hoe vinden we aansluiting bij andere groepen (migranten, 
etc.)? 

Andere christelijke organisaties 
Kansen 

• Rondom activiteiten (Zomerconferentie) en thema’s (gebed, aanbidding) samenwerken met 
andere organisaties. 

• Organisaties werken graag met ons samen (zie Tear, OD, etc.). Kunnen we optrekken met meer 
organisaties? 

Bedreigingen 
• Hoe gaat het EW zich ontwikkelen? Er ligt een behoorlijke overlap. In hoeverre gaan we elkaar 

in de weg zitten? 
• Binnen PKN is de focus eerder richting de CWN dan richting New Wine. 

P - Politiek 
Kansen 

Bedreigingen 
• Impact van het corona-beleid op onze vergunningen en restricties (2G) 

L - Wet en regelgeving (law) 
Kansen 

Bedreigingen 

E - Ethiek (in de samenleving) 
Kansen 

• Ethische thema’s (bezit, duurzaamheid, etc.) vanuit een holistische/koninkrijksvisie 
bespreken. Daarvoor zijn we als New Wine uitstekend gepositioneerd. 

Bedreigingen 
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• Ethische vragen komen steeds meer naar boven. Jonge mensen reageren daarop anders dan 
ouderen. Hierin is een generatiekloof zichtbaar die binnen New Wine voor onrust kan zorgen. 

S - Samenleving 
Kansen 

Bedreigingen 
• Wat gaat de corona-pandemie en de aandacht voor hygiëne doen met de bereidheid om te 

kamperen en douchen in hele eenvoudige sanitaire voorzieningen? 
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Bijlage 4 - Visie en kernwaarden New Wine Nederland 

Tagline: New Wine - Proef het koninkrijk van God! 

Wat is de visie van New Wine? 
New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen, inspireren en toerusten om in de 
kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk. 

Wat willen we als New Wine steeds doen? 
• Elkaar aanmoedigen om christelijke geloofsgemeenschappen te zijn die de komst van Gods 

Koninkrijk verkondigen en waar al iets van dit Koninkrijk kan worden geproefd. 
• Ons samen steeds opnieuw uitstrekken naar de vervulling met de heilige Geest (naar de 

beloofde kracht en de gaven van de heilige Geest). 
• Elkaar praktisch toerusten om getuigende gemeenschappen te zijn waarin de kracht, 

bedieningen, gaven en werkingen van de Geest volop functioneren. 

Hoe willen we dit doen binnen New Wine? 
1. We laten ons leiden door Woord en Geest – We willen alles wat we geloven, onderwijzen en 

doen ontlenen aan de Bijbel als het geschreven Woord van God, terwijl we ook leren door te 
luisteren naar de stem van God en de werkingen van zijn Geest. Als lerende gemeenschap zijn 
we in de eerste plaats een aanbiddende en biddende gemeenschap, in de verwachting dat 
God ons wil ontmoeten, vernieuwen en leiden. Binnen New Wine hechten we aan gedegen 
Bijbelstudie en theologische reflectie én aan ervaringen van Gods Geest, en spelen we het een 
niet uit tegen het ander. 

2. We zijn gericht op heelheid voor de hele schepping – Het Koninkrijk van God brengt heelheid 
voor de hele schepping: bevrijding van machten van zonde en kwaad; genezing naar geest, ziel 
en lichaam; sociale, ecologische en economische gerechtigheid, zodat het leven kan bloeien. 
Kortom, Gods Koninkrijk brengt het leven in al zijn volheid (Johannes 10:10). Dit is het leven dat 
God heeft bedoeld voor zijn schepping, dat door Jezus is gekomen en dat werkelijkheid wordt 
door Gods Geest. Gods heil maakt het leven heel. Binnen New Wine zijn we dáárop gericht: de 
volheid van het nieuwe leven in Jezus Christus en door de Geest, voor de hele schepping. 

3. We staan volop in het spanningsveld van de ‘tussentijd’ – Het Koninkrijk van God is gekomen 
in Jezus, maar het laat óók nog op zich wachten. Als gemeente van Christus leven we in de 
‘tussentijd’: de nieuwe tijd is begonnen, terwijl de tegenwoordige tijd nog voortduurt - met alle 
gebrokenheid en het woeden van het kwaad. Pas als Jezus opnieuw komt, breekt de volle 
werkelijkheid van Gods Koninkrijk aan. Maar nu al ervaren we de kracht van die komende 
wereld (Hebreeën 6:5). Binnen New Wine willen we volop in dat spanningsveld blijven staan. 
We strekken ons steeds verwachtingsvol uit naar het doorbreken van Gods toekomst 
(bijvoorbeeld in bedieningen van genezing en herstel), terwijl we niet verbaasd zijn als die nog 
verborgen blijft. 

4. We geloven in de lokale kerk als voorpost van Gods Koninkrijk – De wereldwijde Kerk is het 
begin van Gods nieuwe schepping: dit is waar de Geest als voorschot is uitgestort, dit is waar 
Gods toekomst is begonnen. Daarom is elke lokale kerk een voorpost van Gods Koninkrijk. Hier 
mag het Evangelie daadwerkelijk goed nieuws worden voor mensen – in een concrete 
geloofsgemeenschap waar Woord en sacrament bediend worden en de Geest tot leven wekt; 
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een gemeenschap van vergeven mensen die ook elkaar vergeven; een gemeenschap van 
genezing en bevrijding, van gerechtigheid en vrede. Daarom is New Wine een beweging van 
lokale kerken, die Gods Koninkrijk in woord en daad willen verkondigen (1 Petrus 2:9). 

5. We brengen in praktijk wat we geloven – We spreken niet alleen over de komst van het 
Koninkrijk van God en de kracht en gaven van de Geest, we brengen het ook in praktijk. We 
spreken de woorden en we doen de werken van het Koninkrijk - in navolging van Jezus en 
delend in zijn zalving (Marcus 16:15-20; Johannes 14:12; 20:19-22). Als lokale kerken willen we 
hierin groeien, om te getuigen van Gods Koninkrijk in de kracht van de Heilige Geest. Binnen 
New Wine bieden we daarom steeds veilige ‘oefenruimte’ om te bewegen in de kracht van de 
Geest. Dat geldt allereerst voor onze conferenties, seminars en retraites: onderwijs wordt hier 
steeds gekoppeld aan praktische oefening ter plekke, met alle ruimte om gaandeweg te leren. 

6. We nodigen iedereen uit om mee te doen - Iedere gelovige is geroepen om ontvanger én 
doorgever van Gods genade te zijn, ieder naar de genadegaven die haar of hem gegeven zijn. 
Het is mooi om goedgetrainde teams te hebben en daar willen we in investeren (evenwichtig 
onderwijs en pastorale zorgvuldigheid zijn belangrijk). Maar binnen New Wine zijn we er steeds 
op gericht om íedere gelovige te activeren, als medewerker van God (1 Korintiërs 3:9). In de 
‘oefenruimte’ die onze bijeenkomsten zijn, leert iedere gelovige door concrete beoefening.


