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Overzicht van recente activiteiten
Net als voor de hele samenleving was het ook voor New Wine een vreemd jaar. Corona maakte dat
allerlei reguliere activiteiten niet door konden gaan zoals gepland. Toch kijken we terug op een goed
seizoen. We hebben enkele bestaande activiteiten op een andere manier ingevuld en op de achtergrond
gewerkt aan allerlei nieuwe dingen voor de komende jaren.
Sinds de zomer 2020 zijn de volgende activiteiten ondernomen:
•
Predikantennetwerk (groepen) - De kerngroepen voor predikanten konden in eerste instantie
niet bij elkaar komen vanwege Corona. Al snel pakten de verschillende groepen de
bijeenkomsten toch weer op, nu via videobellen. Veel groepen kwamen iets vaker, maar dan
wel korter bij elkaar, hetgeen door de deelnemers als erg prettig is ervaren. Het videobellen
bleek ook een ander voordeel te hebben: predikanten in wat dunbevolktere gebieden (zoals in
Twente) kunnen wel snel en eenvoudig via videobellen bij elkaar komen. Daarom is er een
nieuwe groep gestart rondom Rijssen. We kijken naar de mogelijkheid om binnenkort ook een
groep te starten in de Achterhoek.
•
Predikantennetwerk (webinars) - De snelle gewenning aan videobellen gaf ook andere
(nieuwe) mogelijkheden. Vanaf januari 2021 organiseerden we 4 webinars voor predikanten
met sprekers zoals Paul Harcourt (New Wine Engeland), Mirjam vd Vegt (schrijver spirituele
boek van het jaar) en Alexander Venter (Zuid-Afrika). Plotseling bleek het mogelijk om
inspirerende sprekers van over de hele wereld uit te nodigen voor deze relatief korte
bijeenkomsten zonder dat we daarvoor grote kosten hoefde te maken. De webinars werden
goed bezocht. In de komende maanden gaan we er meer organiseren.
•
New Wine Winterconferentie (online) - Op vrijdag 5 en zaterdag 6 maart 2021 vond de
jaarlijkse Winterconferentie plaats, deze keer in Ermelo. Sinds een tijdje wordt de
Winterconferentie georganiseerd door kerken en kerngroepen op verschillende plekken in het
land. Deze keer werkten we samen met de groep uit Ermelo/Harderwijk. Ds. André Priem en
Ds. Henk Jansen waren gastheer. Agnes Huizenga en Philip Troost spraken rondom het thema
gebed en vergeving. De conferentie was -vanwege Corona- volledig digitaal te volgen en werd
erg goed bezocht.
•
Theologie en onderwijs - Al enkele jaren zijn we betrokken bij het geven an theologisch
onderwijs op bachelor en master-niveau. In het seizoen 2020-2021 werkten we samen met de
Theologische Universiteit van Kampen en met het Evangelisch College. We ontwikkelden en
gaven een master Spiritualiteit, een PEP-cursus Charismatische Vernieuwing1 en een leerlijn
Theologie van het Koninkrijk.
•
Gebed, ministry en pastoraat - De afgelopen jaren hebben we veel nieuwe dingen ontwikkeld
rond gebed en ook de reeds bekende Ministry-cursus helemaal herschreven. Vanwege de
Corona-pandemie vervielen veel Ministry-cursussen en ook Luisterend Bidden werd minder
gegeven. Het rustige jaar gaf daardoor echter wel de ruimte om de cursus gebedspastoraat
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grondig te herzien. Er is op de achtergrond dus een werkgroep samengesteld die heeft
gewerkt aan (en nog altijd bezig is) het herzien van die cursus. Vanaf oktober 2021 is er een
pilot met het nieuwe materiaal. Rond de zomer van 2022 is het voor iedereen beschikbaar.
New Wine Zomerconferentie - Het hele seizoen is er hard gewerkt aan verschillende
varianten van de New Wine Zomerconferentie. In eerste instantie was het plan om een NEXTevent te organiseren voor jongeren en daarnaast een event met daggasten + een live-stream
te houden. In de loop van juni 2021 bleek echter dat het aantal Corona-besmettingen weer
sterk opliep. De regering besloot daarop om (live)events voorlopig niet toe te staan.
Gelukkig hadden we al een hele goede en uitgebreide online-zomerconferentie in
voorbereiding. Die kon wel doorgaan en is boven verwachting bezocht: per sessie keken tussen
de 1500-2000 ‘apparaten’ mee. In totaal werd de conferentie door ruim 6000 unieke ipadressen bezocht. We weten dat er op veel plekken groepjes of gezinnen naar de conferentie
keken. Daarom schatten we in dat meer dan 15000 mensen de conferentie hebben gevolgd.
Een geweldig aantal dat beduidend hoger is dan het aantal dat in normale jaren de fysieke
conferentie bijwoont.
Team en organisatie - New Wine is een beweging die draait om mensen. Elk jaar zijn er nieuwe
mensen die aanhaken en anderen die, meestal na lange tijd betrokken te zijn geweest, weer
stoppen. In het afgelopen jaar namen we afscheid van enkele bestuursleden en een (vrijwillige)
stafwerker. We hebben alle posities echter weer vervuld en het bestuur nog iets uitgebreid. De
bestuursleden zijn te vinden op onze website.
We zijn daarnaast bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website en het herzien van onze
hele communicatie-strategie. Hierin worden we gesteund door het mediahuis Living Image.
Vanaf oktober 2021 treed een communicatie-medewerker toe tot onze staf.
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