Programma
Woensdag – STOP! Discover our culture
Hoe wordt ons beeld van God, onszelf en de wereld beïnvloed door onze cultuur? (Efeze 1)
17.00 Inschrijvingen
18.00 Maaltijd
19.00 Koffie & thee
20.00 Samenkomst (Laurens van Lavieren)
22.00 Kennismaking reflectiegroepjes
22.30 Borrel
Donderdag – STOP! Discover the mystery of Christ
Wat is het mysterie van Christus, dat ons wordt onthuld in Efeze? Wat gebeurt er als we
naar onszelf en naar de wereld gaan kijken door Gods ogen? (Efeze 2 & 3)
08.00 Ochtendgebed
08.30 Ontbijt
09.30 Samenkomst (Connie Main Duarte)
11:30 Koffie & thee
12:00 Reflectie
13:00 Lunch
14.00 Sport & spel
15.30 Koffie & thee
16.00 Trackronde 1
18.00 Diner
19.00 Koffie & thee
19.30 Praise & Prayer
22.00 Borrel
Vrijdag – STOP! Discover the mystery of our identity
Wie zijn we in Christus? Hoe mogen wij deelnemen aan Gods koninkrijk? (Efeze 4)
08.00 Ochtendgebed
08.30 Ontbijt
09.30 Samenkomst + reflectie (Connie Main Duarte)
13:00 Lunch met informatiemarkt
14.00 Vrije tijd
15.30 Koffie & thee
16.00 Tracks
18.00 Diner
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19.00 Koffie & thee
19.30 Samenkomst (Igors Rautmanis)
22.00 Party!
Zaterdag – STOP! Discover the mystery of the battle
Hoe voeren wij de goede strijd? Hoe mogen wij leven als kinderen van het Licht en wat
betekent dit concreet in ons leven? (Efeze 5 & 6)
08.00 Ochtendgebed
08.30 Ontbijt
09.30 Panel (met Laurens van Lavieren e.a.)
11:30 Koffie & thee
12.00 Reflectie
13.00 Warme lunch
14.00 Groot corvee
15.00 Uitzenddienst (Connie Main Duarte)
17.30 Naar huis :(
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Sprekers
Tijdens Live it! 2019 hebben we twee sprekers. Allereerst Connie Main Duarte, die op
donderdag, vrijdag en zaterdag zal spreken. Daarnaast Laurens van Lavieren, die op
woensdag en zaterdag programmaonderdelen zal verzorgen.
Connie Main Duarte
Connie zal tijdens de Live it! spreken over Efeze. In 2011 was Connie ook al onze
gastspreekster en is toen erg goed ontvangen. Ze is al lang bezig met het bestuderen van
Efeze, maar ziet nog steeds de uitdagingen die Efeze voor ons neerlegt. Het uitleven van
Efeze is een levenslang groeiproces en haar doel is om ons en elkaar te bemoedigen en
elkaar uit te dagen, zowel in ons denken als in het praktisch maken. Onze uitdaging voor
de Live it! is dan ook te luisteren, te denken en het dan in actie om te zetten!
Connie is geboren in Canada en in 1998 naar Portugal
verhuisd om met internationale studenten te gaan werken
voor GBU, de Portugese tak van IFES. Daar heeft ze tien jaar
gewerkt als de coördinator van opleiding en ontwikkeling.
In 2009 is Connie begonnen als docent aan de Portugese
Theologische Seminarie. Sinds 2012 werkt ze voor de
Meeting Point Baptist Church, waar ze nog steeds werkt.
Ook is ze de vicevoorzitter van de EEA (European
Evangelical Alliance), coördinator van opleiding en
ontwikkeling voor nieuwe medewerkers en vrijwilligers
voor GBU en, het belangrijkste, ze is de vrouw van João en
moeder van Joshua (14) en Caleb (11).
Laurens van Lavieren
In mijn lezing op woensdagavond wil ik met jullie de strijd openen tegen deze ‘kwade
geesten in de hemelsferen’ (Ef. 6:12) die ons weerhouden Gods kracht en vreugde te
ervaren op de weg van liefde (Ef. 5:1-2). Dat doen we door ze te ‘ontmaskeren’ en ‘in het
licht te brengen’ (Ef. 5:12-13). We analyseren onze samenleving. Door welke waarden
worden wij beïnvloed? Wat is er precies aan de hand in onze tijd dat velen zich zo
opgejaagd voelen, elkaars concurrenten worden en uitgeblust raken?
Laurens is 29 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen.
Hij woont en werkt in Amsterdam, waar hij met een team
werkt aan Amsterdam Deugt, een nieuwe vorm van
studentenwerk (www.deugt.amsterdam). Daarnaast is hij
als Denker binnen IFES betrokken op o.a. de vormgeving
van conferenties.
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