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Missie
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.
New Wine is een beweging van kerken. Wij geloven dat elke plaatselijke kerk naast een vindplaats van
God ook een voorpost is van zijn Koninkrijk. In de kerk mag het evangelie daadwerkelijk goed nieuws
worden voor mensen. Daarom zetten we ons in voor drie dingen:
1.
We moedigen elkaar aan om christelijke geloofsgemeenschappen te zijn die de komst van
Gods Koninkrijk verkondigen en waar al iets van dit Koninkrijk kan worden geproefd.
2.
We strekken ons samen steeds opnieuw uit naar vervulling met de Geest, naar de beloofde
kracht en de gaven van de heilige Geest.
3. We rusten elkaar toe om heel praktisch getuigende gemeenschappen te zijn waarin de kracht,
bedieningen, gaven en werkingen van de Geest volop functioneren.
In het ondersteunen van deze kerken, organiseren we een aantal dingen:
•
Regionale kerngroepen – ontmoetingsgroepen voor predikanten (en kerkplanters) en hun
leidinggevende teams. Het zijn groepen voor persoonlijke geloofsopbouw, onderlinge steun en
groei in leiderschap, vanuit de waarden van Gods Koninkrijk.
•
Predikantenretraite (introductie) – Een meerdaagse eerste kennismaking met de theologie
van het Koninkrijk en de geestelijke vernieuwing van New Wine, met volop gelegenheid om
gebed te ontvangen.
•
Verdiepende retraites – Meerdaagse retraites voor predikanten (en kerkplanters) en hun
teams, met verdiepend onderwijs rondom specifieke thema’s. De retraites zijn ‘oefenplekken’
waarin we het onderwijs ook toepassen. Daarnaast is er veel tijd voor persoonlijke reflectie en
gebed.
•
Theologennetwerk – Een leergemeenschap van academisch theologen, gericht op het
doordenken van theologie en praktijk van New Wine. We zijn betrokken bij het NIFERT.
•
Begeleidingstrajecten – Onze stafwerkers kunnen voor een langere periode intensief
optrekken met een plaatselijke kerk of kerkplanting. Daarin ondersteunen we een voorganger
en zijn of haar team in een vernieuwingsproces. Een traject omvat onder andere:
- Coaching en advies – We kijken goed naar de plaatselijke context en begeleiden de
voorganger en zijn team in het opbouwen van de gemeente en het streven naar
geestelijke vernieuwing.
- Verdiepende retraites – We nemen een predikant en zijn of haar team mee op een
meerdaagse retraite.
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- Toerusting en trainingen – We bieden onderwijs en trainingen rond o.a. ministry-gebed
en het opzetten van ministry-teams, profetisch gebed, gebedspastoraat,
genezingsbediening, en muziek en aanbidding in de gemeente.
Zomerconferentie – Jaarlijks organiseren we de New Wine Zomerconferentie. Hier komen
zo’n zesduizend christenen samen om God te aanbidden en te ontdekken hoe zij in de kracht
van de heilige Geest de komst van Gods Koninkrijk mogen verkondigen en uitleven.
Winterconferentie – In januari organiseren we in samen werking met De Lichtboog een korte
conferentie met verdiepend onderwijs en praktische toerusting.

Beknopt beleidsplan 2017
In 2017 werken we aan de onderstaande doelen (ingedeeld per werkveld).
Leiderschap
1.
In 2017 starten we met zeven New Wine regio-groepen. Elke groep (5-10 personen) komt
twee-maandelijks bij elkaar. In elke regio is een regio-leider die aanspreekpunt en initiator is
voor het werk in zijn/haar omgeving.
2.
In 2017 organiseren we, naast de introductie-retraite in Houten, een verdiepende retraite over
leiderschap in de gemeente.
3. Tijdens de zomerconferentie 2017 hebben we opnieuw een Leaders Lounge. Het programmaaanbod wordt uitgebreid (meer rond theologie en leiderschap). Ontmoeting en gebed blijven
belangrijk.
4. In 2017 starten we met een programma voor jonge leiders. In een traject van ongeveer een jaar
verbinden we discipelschap en leiderschap, gericht op de lokale kerk. We werken niet alleen
met de jonge leiders, maar verbinden hen ook aan hun eigen predikant/voorganger zodat de
dingen die ze leren vrucht dragen in de eigen kerk.
5.
Om het werk te ondersteunen, vormen we een kernteam dat al deze programma's aanstuurt.
Theologie en toerusting
1.
Het belangrijkste doel voor het werkveld theologie en toerusting in 2017 is het helder
verwoorden van het gedachtengoed van New Wine. Dit DNA moet goed tussen de oren
komen van onze kernvrijwilligers en moet uitdrukking krijgen in onze activiteiten.
2.
In 2017 produceren we materialen waarin het gedachtengoed van New Wine helder en
aansprekend wordt verwoord. We maken een magazine (voor algemeen gebruik), een
brochure/folder voor het regio-werk en gespreksmateriaal voor kerken/kerkenraden.
3. Het materiaal voor de ministry-cursus wordt bijgewerkt en aangevuld om goed aan te sluiten
bij ons DNA (dat opnieuw is verwoord). Er wordt een cursus luisterend bidden geschreven.
Organisatie/bedrijfsvoering
1.
In 2017 starten we met een kernteam organisatie. Dit team ondersteunt de organisatie met
een gedegen financieël beleid, met PR/Communicatie en op het gebied van ICT.
2.
In 2017 maken we een keuze voor een nieuw CRM. Eind 2017 moet dit zijn geïmplementeerd.
(Het CRM kan ook bestaan uit een combinatie van enkele losse pakketten).
3. In 2017 maken we een fondswervingsstrategie en starten we met de implementatie daarvan.
Worship
1.
Vormen van een kernteam Worship dat zich bezig gaat houden met het realiseren van de
plannen.

2.
3.
4.

Artikelen en filmpjes maken voor de (nieuwe) website van New Wine. Dit wordt een platform
voor inspiratie en toerusting op het gebied van worship.
Uitbrengen van het boek Muziekteams over het opzetten van- en leiding geven aan
muziekgroepen in lokale kerken.
Enkele kerken ondersteunen, middels een langdurig traject, in het groeien in aanbidding.

Bestuur
Samenstelling en functies
Het bestuur van New Wine bestaat uit de volgende personen.
•
ds. Jan-Maarten Goedhart (voorzitter) is voor- zitter van New Wine Nederland. Hij is
predikant met bijzondere opdracht, werkzaam bij de IZB als projectleider missionaire
trajecten. Jan-Maarten is lid van de Nieuwekerk in Utrecht.
•
Cary Lenstra (bestuurslid) is kinder- en jeugd- psycholoog met een eigen praktijk. Ze is vanaf
het begin betrokken bij New Wine. Haar hart ligt bij pastoraat en ministry. Binnen het bestuur
houdt zij zich bezig met Worship, en Gebed en ministry. Cary is lid van De Lichtboog in
Houten.
•
ds. Wim Noordzij (bestuurslid) is als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt in Zwolle–Noord. Binnen het bestuur van New Wine, richt Wim zich voornamelijk
op ons werk met kerkleiders.
•
Teus Visser (penningmeester) is actief binnen de Hervormde Gemeente en het jongerenwerk
in Giessenburg. Hij is directeur van twee technische MKB bedrijven in de scheep- vaart.
•
Het bestuur wordt ondersteund door de Raad van Advies. De leden hiervan zijn: Ad de Boer,
ds. Wim Rietkerk, ds. Dick Westerkamp en Paulien Zeeman.
•
De directeur van New Wine is Edward de Kam.
Benoemingsbeleid en zittingsduur
Het bestuur van New Wine bestaat uit ten hoogste vijf en ten minste drie personen. Het aantal
bestuursleden wordt vastgesteld door het bestuur. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur
(coöptatie). Indien er een vacature ontstaat, dragen de overgebleven bestuursleden of de stafwerkers
van New Wine nieuwe kandidaten aan.
De leden van het bestuur dienen maximaal twee termijnen van drie jaar.
Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen salaris of andere financiële compensatie voor de werkzaamheden in
verband met het bestuurslidmaatschap. Wel komen bestuursleden, indien gewenst, in aanmerking voor
vergoeding van gemaakte kosten.

