Beste gemeente,
Je ontvangt deze brief van New Wine, omdat jullie gemeente betrokken is bij
het werk van New Wine. Wij hebben een belangrijke aankondiging voor jullie
jongeren en jongerenwerkers!
We gaan deze zomer een New Wine NEXT conferentie organiseren, alleen voor
tieners en hun jeugdleiders! Deze New Wine staat helemaal in het teken van
NEXT. Het volwassenprogramma, kinderprogramma en Generation programma vindt online plaats (en misschien ook met daggasten). NEXT is het enige
programma dat echt het hele weekend in Liempde gehouden gaat worden.
New Wine heeft ervoor gekozen zich in te zetten voor de tieners, omdat we
geloven dat tieners het extra hard nodig hebben om elkaar te ontmoeten en
samen te werken aan hun geloof en hun relatie met God.
Het weekend is van donderdag 22 juli tot en met zondag 25 juli in Liempde, en
lijkt een beetje op een kamp: er zal een uitdagend en gevarieerd programma,
met toffe sprekers en de NEXT Band aangeboden worden. Er komt ook voldoende ruimte voor sport en de lounge blijft de plek om te chillen. De tieners
kamperen met hun jeugdleiders op het afgesloten terrein.
Een New Wine NEXT conferentie is heel wat anders dan een gewone conferentie. De tieners komen dan ook níet met hun ouders. Wij zijn ons bewust van
de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. En daarom willen we
een beroep doen op jullie als kerk. Je kunt namelijk jullie tienerclubs met hun
eigen tienerleider opgeven. Je kunt hierdoor je eigen kamp laten vervallen, en
in plaats daarvan met jullie tienergroepen naar onze NEXT conferentie komen.
Smallgroups
We willen tijdens de conferentie gaan werken met smallgroups. Als jullie tieners met bijbehorende leider zich opgeeft, dan vormen jullie automatisch een
smallgroup. Een smallgroup heeft minimaal 7 tieners. Elke smallgroup heeft
twee volwassen begeleiders (bij voorkeur dus jeugdleiders van hun eigen kerkelijke gemeente: jullie dus). Op deze manier zitten tieners in een groepje met
andere tieners die ze al kennen. Jeugdleiders zijn aanspreekpunt voor hun
smallgroup-tieners: er wordt samen gegeten in de cateringtent, en drie keer
per dag komt de smallgroup een halfuur samen om (na) te praten over het
programma, ‘in te checken’ hoe het met iedereen gaat, een spelletje te doen,
enz. Je waarborgt de veiligheid van je tieners.
Als jouw groep kleiner is dan 7 tieners, kun je je nog steeds aanmelden, dan

gaan we kijken of we tieners bij jouw groepje kunnen plaatsen.
Als jouw groep groter is dan 15 tieners, zullen we (in overleg) deze groep
splitsen. Tieners die geen groep hebben, kunnen zich later individueel
aanmelden. Ze worden dan door de organisatie in een smallgroup ingedeeld.
Een smallgroup kan zich ook aanmelden met één smallgroupleider, dan zal er
vanuit de organisatie voor een extra begeleider gezorgd worden. Naast jou, als
smallgroup-leider, zijn er op het conferentieterrein extra vrijwilligers en
medewerkers aanwezig van het NEXT-team, om er te zijn voor de tieners met
een spelletje, goed gesprek of bijv. te assisteren bij Sport & Spel. Het Team
Ondersteuning Pastoraat (TOP) biedt vanuit hun ervaring met psychische
problemen extra ondersteuning, waar nodig. Zij hebben een telefoonnummer
dat 24/7 bereikbaar is voor tieners en jeugdleiders. Daarnaast is er op het terrein een veiligheidsteam aanwezig, die dag en nacht de veiligheid bewaakt.
We gaan dit samen doen! En het wordt TOF!
Programma
We zetten ons in een zo veelzijdig mogelijk programma neer te zetten voor alle
deelnemers, met ruimte voor verdieping, bezinning, ontspanning en sport.
Dit programma wordt door de tieners verplicht gevolgd. Hierin wijkt deze
conferentie af van een standaard New Wine, maar we zien dit als de beste
manier om overzicht te houden en de veiligheid te kunnen waarborgen.
Wij willen graag de tieners bemoedigen en aanmoedigen om een leven met
Jezus te leiden. Het thema van de conferentie is ‘Walk with me!’ Tijdens de
diensten en seminars zullen we aandacht geven aan hoe je in je dagelijkse
leven kunt wandelen met Jezus en op wat voor verschillende manieren dat
kan. Daarnaast zullen er ook seminars zijn over identiteit, gerechtigheid en
andere thema’s.
Overdag worden er naast inhoudelijke seminars ook sportactiviteiten aangeboden, en de altijd populaire NEXT Challenge, waarin de tieners worden
uitgedaagd te strijden in allerlei spelletjes voor de overwinning. ’s Avonds is
er ruimte voor ontspanning in de vorm van spellen en allerlei activiteiten. We
kunnen wel alvast verklappen dat er een vette einddisco gaat zijn!
Naast dat het een supertof weekend gaat worden voor de tieners, is er ook
aanbod en ondersteuning voor jou als jeugdleider: we bieden toffe verdiepende seminars, speciaal voor jeugdleiders, aan, dagelijks persoonlijke
bemoediging en ondersteuning, en ontmoeting en uitwisseling met andere
jeugdleiders.

En… waar tieners donderdagmiddag aankomen, willen we jullie als jeugdleiders uitnodigen vanaf woensdagavond. Op deze manier kun je als kwartiermaker rustig je kampeerveld indelen en kennismaken met andere jeugdleiders.
Op donderdagochtend is er een toerustingsdienst speciaal voor jeugdleiders,
waarin we je willen toerusten voor de belangrijke taak die je hebt en ook al je
(praktische) vragen beantwoorden.
Maaltijden
New Wine neemt de zorgt voor het eten op zich. Er worden drie maaltijden
aangeboden per dag, daarnaast is er fruit en water, en tussendoor de mogelijkheid om snacks en frisdrank te kopen. De maaltijden zijn elke dag een vast
en verplicht onderdeel van het programma. Allergieën kunnen aangegeven
worden in het aanmeldformulier van True Tickets.
Medewerkers en jeugdleiders betalen een bedrag van à €50. Voor de tieners
zijn de kosten voor een ticket waarschijnlijk €199,-. Dit is inclusief maaltijden.

Aanmelden
Aanmelden kan vanaf 1 april via de website van New Wine, zoals voorgaande
jaren. Wel willen we per groep vragen vóór 1 april te mailen naar
next-medewerkers@new-wine.nl om de groepsnaam en de contactgegevens
van het aanspreekpunt door te geven. Op die manier kunnen we de namen
van de groepen in het aanmeldformulier zetten, zodat de tieners die groep
kunnen aanklikken als ze zich aanmelden. Mocht NEXT toch niet doorgaan,
dan hoef je uiteraard niets te betalen.
We hopen er met elkaar een heel mooi weekend van te maken!
New Wine NEXT

