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Overzicht van recente activiteiten
Bijgewerkt op 10-07-2017
In de eerste maanden van 2017 zijn de volgende activiteiten ondernomen:
•
De New Wine winterconferentie - In samenwerking met De Lichtboog (NGK Houten)
organiseerden we in januari 2017 De Winterconferentie. Deze stond in het teken van True
Spirituality: op een aantrekkelijke manier, en in de kracht van de Geest, het evangelie van het
kruis van Christus in verbinding met de moderne cultuur. De Winterconferentie werd bezocht
door zo’n 300 mensen.
•
Predikantennetwerk - we hebben een start gemaakt met het opzetten van regionale
kerngroepen voor predikanten. Er zijn zeven regioleiders gevonden. Met hen wordt gewerkt
aan het opzetten van een kerngroep voor hun omgeving. Enkele groepen draaien al en hebben
bijeenkomsten gehad: Amsterdam (o.l.v. Willem Griffioen), Gorinchem (o.l.v. Gerrit Lolkema)
en Emmeloord (o.l.v. Gijsbert Otter). Stafwerker Ronald Westerbeek heeft materiaal
ontwikkeld dat deze kerngroepen kunnen gebruiken (de brochure Groeien in kerngroepen).
•
Predikantendag - Op 6 april 2017 organiseerden we een predikantendag m.m.v. Mark Aldridge
(New Wine International). De dag werd bezocht door ruim dertig predikanten. Thema was: De
kerk als profetische beweging.
•
Predikantenretraite - Van 12-14 juni bezochten 22 predikanten een retraite over leiderschap
in de kerk. De hoofdspreker was Karl Martin. Enkele reacties van deelnemers: ‘Deze retraite
heeft mij geholpen om goed te kijken naar de manier waarop ik predikant ben en waarop ik
predikant zou willen zijn, verbonden met onze Heer’; ‘Deze retraite heeft me opnieuw
inspiratie en moed gegeven om voor te gaan in het avontuur met God en om hem in
vertrouwen te volgen in de context waar hij mij in zijn wijsheid geplaatst heeft. Het was goed
om van God te horen door het onderwijs, het gebed, de stilte en de gesprekken met anderen.
Ik ben dankbaar!’
•
Magazine Proef! - Eind rolde ons nieuwe magazine Proef! van de pers. Proef gaat over New
Wine en het Koninkrijk van God. In vijf artikelen wordt op een toegankelijke manier uitgelegd
wat de Bijbel bedoelt met het Koninkrijk van God. Bij elk artikel staat een interview met een
kerkleider waarin hij of zij uitlegt hoe dit aspect concreet wordt in een lokale gemeente.
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