Yes, de Live it! komt er weer aan!
Tijdens deze vierdaagse conferentie hopen we na te denken over het mysterie van God.
Dit gaan we doen aan de hand van Paulus’ brief aan de gemeente van Efeze. In deze brief
gaat het onder andere over Gods majesteit en grootheid en over wat Christus heeft gedaan. Maar dat is niet het enige; met name het tweede gedeelte van de brief geeft hier
een praktische draai aan. Door Christus mogen wij leven uit Gods genade en vanuit die
positie mogen wij wandelen als kinderen van het licht.
De Efezebrief zet ons stil en nodigt ons uit om het mysterie in Christus te ontdekken.
Door Christus zelf mogen we delen in dit mysterie en gaan leven zoals Hij ons bedoeld
heeft. We gaan hierover nadenken aan de hand van vier dagthema’s:
STOP!
STOP!
STOP!
STOP!

Discover our culture
Discover the mystery of Christ
Discover the mystery of community
Discover the mystery of the battle

STOP! Discover the mystery…
Tijdens deze conferentie hebben we twee hoofdsprekers: Connie Main Duarte en
Laurens van Lavieren. Zij zullen ons begeleiden en meenemen op onze zoektocht naar de
boodschap van de Efezebrief en wat we daar praktisch mee kunnen. Meer informatie
over de sprekers vind je op de website onder het kopje sprekers.
In dit bestand vind je alle informatie over de inhoud van de conferentie en een aantal
praktische zaken. Lees deze info dus goed door. Heb je daarna toch nog vragen of
opmerkingen? Mail dan vooral naar live-it@ifes.nl. Owja, vergeet niet je aan te melden! :)
Tot 29 mei op de Live it!
De Live it! Commissie 2019
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Opgeven
Het inschrijfformulier is te vinden op de site (www.ifes.nl/liveit). Tot en met 20 april
geldt hiervoor een vroegboekkorting. Als je je na 20 april inschrijft betaal je het
reguliere bedrag. Vanaf 20 april krijg je een mail met de link naar de tracks waar je je
voor kunt inschrijven. Deze inschrijving is verplicht om je aanmelding rond te maken.

Locatie & vervoer
Live it! 2019 zal plaatsvinden op conferentieterrein De Betteld. Dit vind je in Zelhem, aan
de Aaltenseweg 11.
Auto – Als je met de auto naar de conferentie komt kun je gratis parkeren op het
parkeerterrein dat bij De Betteld hoort.
Pendelbussen – Als je geen zin hebt om vanaf het (bus)station naar De Betteld te lopen,
kun je gebruik maken van bussen. Deze vertrekken woensdagavond om 17.00, 18.00 en
19.00 vanaf station Doetinchem. Zorg ervoor dat je hier gebruikt van maakt als je geen
eigen vervoer hebt, zodat je op tijd bent voor de dienst van woensdagavond. Op
zaterdagmiddag zullen er ook weer pendelbussen vanaf De Betteld naar station
Doetinchem rijden. Deze bussen zullen vertrekken om 17.30 uur en 18.30. Je kunt je op
het inschrijfformulier opgeven voor de pendelbussen. Voor gebruik van de pendeldienst
betaal je €5,- extra.
Pendeldienst – Wanneer je later op de conferentie komt en opgehaald wilt worden op
het station, kun je dat melden via live-it@ifes.nl of in de opmerkingen bij je aanmelding.
Als je eerder weggaat kun je ook gebracht worden, dit kun je tijdens de conferentie
aangeven bij de infobalie. Gebruik maken van de pendeldienst kost je €2,50 per ritje.

Slaapplaatsen
Tijdens de conferentie kun je overnachten in je eigen tent, in de slaapzaal of in de
herberg.
Tent – Je eigen tent meebrengen is het goedkoopst. Je regelt je slaapverblijf helemaal
zelf. Slaap naar keuze met z'n tweeën in een koepeltentje of regel een legertent voor je
hele vereniging! Je kunt op het campingterrein gebruik maken van de sanitaire
voorzieningen.
Slaapzaal – In de slaapzaal heb je een dak boven je hoofd, maar je moet nog wel je
slaapzak en luchtbed meenemen. Je slaapt dan boven de Ichtuszaal, waar het dag- en
avondprogramma plaatst vindt (de borrel niet overigens).
Herberg – De keuze voor de herberg betekent dat je met z'n zessen een kamer deelt. Iets
meer privacy en rust dus. Je matras, dekbed en kussen liggen klaar. Je moet zelf enkel
nog een hoeslaken, dekbedovertrek en kussensloop meebrengen.

Live it! 2019 – discover the mystery www.ifes.nl/liveit
t ● (030) 294 28 00 e ● live-it@ifes.nl

Conferentieprijzen
Deze spetterende conferentie heeft als basisprijs €80,-. Voor die prijs krijg je drie
overnachtingen in een tent, eten, lezingen, tracks en heel veel plezier. Boek je voor 20
april dan krijg je zelfs nog €10,- korting, en kost de hele conferentie dus maar €70,-!
Wil je liever een stevig dak boven je hoofd, dan kan je slapen in de slaapzaal. Dat kost
€4,- meer dan het slapen in een tent. Slapen in de herberg is nog weer iets luxer
aangezien je dan een echt bed hebt om op te slapen, en kost 20,- meer dan een tent. Ben
je geen lid van IFES, dan betaal je €10,- extra.
Kun je één dag niet aanwezig zijn op de conferentie, dan betaal je voor het overnachten
in een tent of op de slaapzaal respectievelijk €10,- of €11,- minder. De herberg kun je
alleen voor de hele conferentie boeken, dus ook als je er niet het hele weekend bent,
betaal je daar 20 euro extra voor.
Naast de vaste kosten, kun je dit jaar ook weer gebruik maken van de pendelbus. De
kosten hiervoor zijn €5,- voor een retour. Bij je inschrijving kun je consumptiebonnen
bestellen voor €5,- per stuk. Als je daar niet genoeg aan hebt kun je tijdens de
conferentie altijd nog bijkopen.
Omdat we een internationale hoofdspreker hebben, zullen een aantal diensten in het
Engels zijn. We willen natuurlijk niet dat je de dienst daardoor niet goed kunt volgen,
daarom bieden we vertaalsets aan. Hiervoor vragen we je wel om een bijdrage van € 2,-,
om de kosten een klein beetje te dekken.
Om alles nog maar even lekker overzichtelijk te maken*:
Hele conferentie
Twee nachten
Een nacht
Tent
70,60,50,Slaapzaal
74,63,52,Herberg
90,90,90,* Deze prijzen zijn inclusief vroegboekkorting, na 20 april betaal je dus € 10,- meer.
Meerprijs niet-IFES lid: € 10,Pendelbussen: € 5,Vertaling: € 2,Consumptiebonnen: € 5,-
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Conferentieplanning
Woensdag
17.00 Inschrijvingen
18.00 Maaltijd
19.00 Koffie & thee
20.00 Samenkomst (Laurens)
22.00 Kennismaking reflectiegroepjes
22.30 Borrel
Donderdag
08.00 Ochtendgebed
08.30 Ontbijt
09.30 Samenkomst (Connie)
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
08.00 Ochtendgebed
08.30 Ontbijt
09.30 Samenkomst + reflectie (Connie)
13:00 Lunch met informatiemarkt
14.00 Vrije tijd
15.30 Koffie & thee
16.00 Tracks
18.00 Diner
19.00 Koffie & thee
19.30 Samenkomst (Igors Rautmanis)
22.00 Party!
Zaterdag
08.00 Ochtendgebed
08.30 Ontbijt
09.30 Panel met Laurens
11:30 Koffie & thee
12.00 Reflectie
13.00 Warme lunch
14.00 Groot corvee
15.00 Uitzenddienst (Connie)
17.30 Naar huis :(

Belangrijke contactgegevens
Live it! Commissie: live-it@ifes.nl
Conferentielocatie: De Betteld,
Aaltenseweg 11, 7021 HR Zelhem
Heb je nog vragen, schroom dan niet ons
te mailen!
Tot ziens op de Live it!
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