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In de eerste helft van 2019 zijn de volgende activiteiten ondernomen:
•
Re:Ignite - Het is inmiddels een jaarlijks hoogtepunt voor allerlei mensen die inhoud geven aan
onze beweging: Re:Ignite. Re:Ignite is retraite voor bestuur, staf, regioleiders, cursusleiders,
teamleiders van de Zomerconferentie en vele anderen. Dit jaar waren er bijna honderd
deelnemers. Tijdens Re:Ignite ontvingen cursusleiders een training in het materiaal van de
nieuwe ministry-cursus.
•
New Wine Winterconferentie - Op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari 2019 vond de jaarlijkse
Winterconferentie plaats in Houten. Deze conferentie wordt al heel veel jaar georganiseerd in
samenwerking met De Lichtboog. De conferentie draaide om gebed. Hoofdsprekers waren
Brian en Tracy Heasley. Brian is internationaal directeur van 24-7 Prayer. De conferentie werd
door ruim 500 mensen bezocht.
•
Predikantennetwerk - Inmiddels zijn er acht kerngroepen die bij elkaar komen. In de
afgelopen periode startte een nieuwe groep in Alkmaar. 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, Assen en mogelijk ook op andere plekken.
•
Ontwikkeling master Spiritualiteit - Nadat we vorig jaar betrokken waren bij het ontwikkelen
van -en lesgeven aan- een minor over de theologie van het Koninkrijk (op bachelorniveau), is
de afgelopen maanden gewerkt aan verschillende vakken rond Charistmatische vernieuwing
en zelfs een hele master over Spiritualiteit aan de Theologische Universiteit in Kampen.
•
Ministry-cursus - In de afgelopen maanden is de bekende ministry-cursus volledig
herschreven. De cursus werd omgevormd naar een programma in meerdere modules. In de
komende tijd worden nog meer modules ontwikkeld. De cursus wordt nog altijd door het hele
land heen gegeven (zo’n 750 deelnemers per seizoen).
•
New Wine Zomerconferentie - De jaarlijkse Zomerconferentie vond voor de tweede keer
plaats in Liempde. Het thema was ‘Kingdom People’. Ruim 6000 bezoekers hoorden over wat
het betekent om elke dag te leven vanuit je roeping en identiteit als Christen. Een conferentie
als deze is een enorme logistieke operatie. Dit wordt grotendeels door vrijwilligers gedaan.
New Wine werd daarbij ondersteund door mensen van Opwekking.
•
Team en organisatie - New Wine is volop in beweging. Freek van der Brugge werd onze nieuwe
stafwerker Worship. We verkochten bijna duizend exemplaren van onze cursus Luisterend
bidden en waren betrokken bij activiteiten van verschillende partners van New Wine zoals Tear
en Missie Nederland.
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