Persbericht

Zomerconferentie van New Wine
afgelast wegens coronacrisis
Houten, 9 april 2020

De New Wine Zomerconferentie 2020 gaat niet door. Het bestuur van New
Wine Nederland vindt het niet verantwoord verder te gaan met de
voorbereidingen, nu de coronacrisis aanhoudt.
‘We hebben dit besluit met pijn in het hart genomen, maar wij willen op geen enkele manier
gezondheidsrisico’s veroorzaken. Dat staat voorop’, zegt voorzitter Jan-Maarten Goedhart van de
Nederlandse tak van de internationale kerkelijke vernieuwingsbeweging.
De conferentie rond het thema ‘Heel het leven!’ stond dit jaar gepland van zaterdag 18 tot en met
vrijdag 24 juli. Het evenement trekt elk jaar bijna zevenduizend bezoekers uit allerlei kerkelijke
windstreken naar Landgoed Velder in het Noord-Brabantse Liempde.
‘De overheid heeft nu al tot 1 juni alle vergunningplichtige evenementen verboden, ook de New Wine
Zomerconferentie valt in die categorie’, licht Goedhart toe. ‘Bovendien is de verwachting dat
besmettingen door het virus nog wel even zullen aanhouden, zeker tot na de conferentie-periode. Wij
willen niet het risico lopen op een besmetting van deelnemers of vrijwilligers.’
De organisatie merkt intussen dat de groep vrijwilligers die al sinds vorig jaar weer bezig is met de
voorbereidingen voor de editie van 2020 meer en meer onder druk komt te staan. ‘Veel mensen
hebben kinderen thuis, verzorgen onderwijs, zitten in de zorg of in de zorgen vanwege het
coronavirus. Omdat we inmiddels op het punt staan belangrijke financiële verplichtingen aan te gaan
en nadere afspraken te maken met sprekers, leveranciers en andere partijen, is het voor ons zaak nù
een besluit te nemen.’
Kostenpost van 75.000 euro
Op dit moment schat New Wine in dat er een kostenpost van zo’n 75.000 euro zal ontstaan voor het
in de steigers zetten van de conferentie. ‘We zullen deelnemers aanbieden hun inschrijfgeld terug te
betalen, maar tegelijk ook vragen het bedrag of een deel daarvan om te zetten in een eenmalige of
periodieke gift’, vertelt evenementmanager Cock van der Brugge. ‘Zij ontvangen hierover apart
bericht van ons.’ New Wine is intussen verheugd over de meedenkende houding van verbonden
partijen. ‘We zijn de familie Van Boekel, de eigenaar van Landgoed Velder, bijvoorbeeld ontzettend
dankbaar dat ze ons steunen in ons besluit en besloten hebben geen kosten in rekening te brengen.’

De huur van het terrein, vastgelegd in een meerjarig contract, is een substantiële post voor de
conferentie.
Plek van ontmoeting
Bestuur, staf en managementteam realiseren zich dat het niet doorgaan niet alleen praktische
problemen oplevert, maar vooral ook een tegenvaller is voor iedereen die elk jaar reikhalzend uitkijkt
naar de zomerconferentie. ‘We denken vooral ook aan de kinderen en jongeren. New Wine is een
plek van ontmoeting en dat is fysiek nu onmogelijk geworden. Maar we denken ook aan de
ontmoeting in gebed, in aanbidding, in elkaar bevragen en onderzoeken. Veel mensen ervaren tijdens
de conferentie zegen en bemoediging.’ De organisatie richt zich komende tijd op het afwikkelen van
zaken voor de afgelaste conferentie. Tevens wordt bekeken of het mogelijk is online nog iets aan te
bieden rond het thema ‘Heel het leven!’.
De datum van de New Wine Zomerconferentie van 2021 staat inmiddels alweer vast: zaterdag 24 tot
en met vrijdag 30 juli 2021. Op de website van de zomerconferentie verschijnt vandaag een
persoonlijke videoboodschap van voorzitter Jan-Maarten Goedhart voor de deelnemers.

