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Een week lang je geloof delen met kinderen. Samen

zingen en aanbidden. Sporten, spelen, lol maken.

Kinderen een veilige plek bieden. Een feestje met ze

bouwen. Voor ze bidden als dat nodig is. Onderdeel

uitmaken van een hecht team. 

Echt iets voor jou? Geef je dan op als teamlid bij het

kinderwerk op de New Wine Zomerconferentie. Je hoeft

geen ervaring te hebben, wel een groot hart voor

kinderen. Ook vragen we een Verklaring Omtrent het

Gedrag (VOG). In 2023 is de conferentie van 22 tot en

met 28 juli. Veel gezinnen komen jaar in, jaar uit terug. 

Je geloof delen met kinderen 



Nog nooit gehoord van de New Wine Zomerconferentie?

Take a seat, we vertellen je er graag meer over. New

Wine is een vernieuwingsbeweging voor kerken en

geloofsgemeenschappen in Nederland die al twintig jaar

bestaat. 

Elk jaar organiseren we een conferentie in het Brabantse

Liempde, waar tussen de 4500 en 6000 christenen

bijeenkomen om elkaar aan te moedigen en  te

inspireren. En om elkaar toe te rusten om in de kracht

van de Geest te getuigen van de komst van Gods

Koninkrijk. 

Hoe is de vibe? "Alsof je onderdeel vormt van een grote

familie", horen we vaak terug. In 2023 is het thema van

de conferentie: Hoop uitleven!  

New Wine? Huh? 



tot 3,5 jaar (crèche, Smallstones) 

van groep 1 & 2 (Beautiful Brickies) 

van groep 3 & 4 (Solid Rock) 

van groep 5 & 6 (Cornerstone) 

van groep 7 & 8 (Boulders) 

vanaf 7 jaar met een beperking (Parels) 

ouder dan 12 jaar met een beperking (Parels Next)

Ouders en andere volwassenen kunnen een programma

volgen met seminars en diensten.  

Kinderen hebben een eigen programma op de

Zomerconferentie. Voior elke leeftijdscategorie is er een

aparte tent.  

Er zijn tenten voor kinderen:  

Aparte kinderprogramma's



Als medewerker in een kidsteam werk je onder leiding van

een teamleider. Je begint vaak al in januari/februari met

het in de steigers zetten van het programma. Tot aan de

conferentie kom je een aantal keren (online) bij elkaar. Je

kampeert op het terrein. Let’s be honest: kinderwerker zijn,

is best een hele taak. Houd er rekening mee dat je tijdens

de conferentie wel zo’n beetje de hele dag in touw bent,

maar daar krijg je veel voor terug. Een tent vol blije koppies! 

Drie keer per dag mee-eten
Het zou fijn zijn als je al een of twee dagen voor de

conferentie je tentharingen in de grond steekt op het

terrein en praktisch meehelpt met de voorbereiding. Maak

je geen zorgen over je natje en je droogje. Je mag voor 60

euro drie keer per dag aanschuiven in de medewerkerstent.

Als medewerker is je verblijf verder gratis. Wel moet je

natuurlijk zelf ff voor een tentje zorgen.  

Wat je verder nog wilt wetrn



Weten hoe het is om in een tof kinderteam te werken? Lees

het verhaal van teamleider Simon van de Beautiful Brickies.

https://new-wine.nl/meester-simon-van-de-beautiful-

brickies/ 

Meer informatie en/of aanmelden? 
Heb jij een hart voor kinderen en wil jij je de komende

zomer als kinderwerker inzetten op de New Wine

Zomerconferentie? Je bent van harte welkom! Voor meer

informatie of aanmelden: stuur een mail naar Willemieke

Aikema (willemieke.aikema@new-wine.nl).  

Aanmelden of meer
informatie

https://new-wine.nl/meester-simon-van-de-beautiful-brickies/
mailto:willemieke.aikema@new-wine.nl

