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Het Project
ICCM-Europe is een jaarlijkse terugkerende conferentie dat uniek is ontworpen voor IT'ers die werken in de zending. De conferentie had plaats op de
The Mill (OM) in Mosbash, Duitsland
van 3 t/m 6 februari 2016. Tijdens de
conferentie is er plaats voor ontmoeting, gebed, zang, workshops, en toespraken. Tijdens de conferentie heeft
Ruben de KingdomIT Box gepromoot,
een presentatie over OwnCloud (een
open source oplossing voor het delen
van bestanden op het internet) gegeven en veel nieuwe contacten gelegd.

Technogly For Mission
KingdomIT deed mee met de TFM Content (Technogly For Mission Content) met de
KingdomIT Box. De presentatie ging over de mogelijkheden van de Box maar ook een
aantal scenario's waarin de Box gebruikt kan worden. We zijn tweede geworden, een
mooi resultaat in deze ‘wedstrijd’. Al ging het ons natuurlijk niet zo zeer om de prijs
maar veel meer om de promotie van de KingdomIT Box.

BOF (Birds Of A Feather)
Tijdens de conferentie was er gelegenheid om onderwerpen aan te dragen waar je iets over wilde
vertellen in een klein groepje. Dat kon tijdens de
BOF sessies. Door middel van een kleine stemronde
werden de onderwerpen gekozen. Zo ook die van
KingdomIT. Ons onderwerp ging over OwnCloud. Tijdens deze BOF hebben we andere zendelingen uitgelegd wat OwnCloud is en wat je er mee kunt in de
zending.

Nieuwe Contacten
Zendingsorganisaties
Tijdens de conferentie hebben we nieuwe contacten opgedaan. Zo spraken we met
een organisatie uit Duitsland. Zij ontwikkelen een Prayer App. Dit is een soort sociaal
netwerk maar dan met gebedspunten. Zij hadden ondersteuning nodig op
systeembeheer en design niveau. KingdomIT kan hier in voorzien en zo is er dan ook
een samenwerking door ontstaan. De persoon van de organisatie van de Prayer Appp
zit ook in een stichting dat trainingen verzorgt in Afrika. Dit klonk natuurlijk
interessant voor KingdomIT dus we hebben besloten om binnenkort door te praten en
te kijken naar een mogelijke samenwerking.

KingdomIT Box
We hebben gesproken met diverse zendingsorganisaties die interesse hebben in de
KingdomIT Box. We spraken met een zendeling die in de Arabische wereld werkt
onder moslims. Hij wil graag de KingdomIT Box gebruiken voor het verspreiden van
het evangelie.

Vrijwilligers
Tijdens de conferentie hebben we ook twee mogelijke vrijwilligers gevonden voor het
KingdomIT team in Nederland! We zullen de komende maanden met hen in gesprek
gaan.
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