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Beste …,
Wat kun je invullen? Wat past bij jou? Beste strijder of beste angsthaas. Loser of winner, materialist of heb-je-niks, Jesus-freak of twijfelaar. Het wordt misschien nog wel lastiger om hier invulling aan te
geven als je bedenkt, dat je overwinnaar bent. Dat klinkt wél trouwens: Beste Overwinnaar. Je weet, dat je overwinnaar bent en toch
kun je daar veel vragen over hebben. Daarom willen we daar graag
met elkaar over nadenken tijdens de conferentie van 2016.
Het thema is:

Overwinnend leven
We willen je van harte uitnodigen voor één van de conferenties.
Conferentie 1 - 	 vrijdag 29 en zaterdag 30 januari 2016
Conferentie 2 - 	 vrijdag 4 en zaterdag 5 maart 2016
Overwinnend leven - Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen,
dat we meer dan overwinnaars zijn (Rom. 8:37). Dat ben je dus door
Jezus Christus die je lief heeft! Naast het overwinnaar zijn deel je ook
nog eens in de glorie van de overwinning. Is dat te mooi om waar te
zijn? Je voert strijd en dat is doodvermoeiend. Je vergeet, dat er voor
je gestreden wordt en verliest de zegeningen van de overwinning uit
het oog en je hebt al helemaal niet het gevoel dat je leven glorieus
verloopt. Het kan ook zijn, dat je leven lekker voortkabbelt en je nergens last van hebt. Je leeft je christelijke leven en doet wat je moet
doen. Wat als je leven ondersteboven gekeild wordt?
Jan Pool en Ron van der Spoel willen je meenemen naar het strijdtoneel om te ontdekken waar de strijd om draait, hoe je overwinnaar
bent en dat je leven mag als overwinnaar. Ze willen samen met jou
opzien naar Jezus, die als dé Overwinnaar ons wil stimuleren Zijn weg
te gaan. Door de strijd naar de overwinning om het Koninkrijk van

In de vier samenkomsten zingen we, bidden we en luisteren we naar
de lezingen. Daarnaast zijn er workshops, is er ruimte voor ontmoeting, gebed, stilte. Er is tijd voor lekker eten en drinken en de boekenmarkt van De Hoop is aanwezig.
We hopen dat je bereid bent om even twee dagen apart te zetten om
je te focussen op dat wat er echt toe doet. Als het lukt, neem dan je
vrienden, medebroeders uit je gemeente of wie dan ook maar mee.
Graag tot ziens op de conferentie.
Laat in je hart de vrede van Christus heersen.
Namens bestuur Stichting Verdieping
Johan van der Made

Sprekers

Jan Pool
Spreken is Jans’ passie
en in zijn onderwijs
wil hij altijd bijbelgetrouw zijn. Jan is
breed georiënteerd,
leest graag kranten en is gek op het
bestuderen van boeken, waar hij
dan ook regelmatig uit citeert. Hij is
een veelgevraagd spreker op mannendagen, bijbelscholen en op conferenties en valt daarbij op door zijn
eerlijkheid en hoe hij zich kwetsbaar
op durft te stellen. Met zijn liefde
voor Jezus en voor het Woord van
God weet Jan altijd weer mensen
te inspireren om God te zoeken en
heel dichtbij Hem te blijven.

Ron van der Spoel
Ron is geen
onbekende meer
voor ons. Vorig jaar
sprak hij ook op de
conferentie. Hij was
wederom bereid om te komen
spreken. Ron is naast spreker ook
echtgenoot, vader, predikant,
raadslid en met vallen en opstaan
een discipel van Jezus. In juli 2011
verliet hij het predikantschap
in Amersfoort-Vathorst om zich
te richten op het trainen van
pastors binnen de vervolgde kerk
wereldwijd. Deze werkzaamheden
verricht hij voor Open Doors en
Jethro Foundation.

Praktische gegevens
Tijden
Aanvang: vrijdag om 09.30 uur
Afsluiting: zaterdag om +/- 16.30 uur

25 plaatsen gratis!
We streven ernaar, dat zoveel mogelijk mannen de conferentie kunnen bezoeken. We willen je uitdagen om iemand mee te nemen naar
de conferentie waarvan je weet dat hij dat nodig heeft of voor wie je
dat echt gunt, maar waarvoor de kosten op wat voor manier dan ook
een belemmering kunnen zijn. Je kunt voor hem een gratis plaats met
overnachting regelen. Wat moet je doen: schrijf ons voor 1 november
2015 waarom je voor deze man een gratis plaats wilt aanvragen. Dit
kun je doen via het contactformulier op de site. De aanvraag wordt
beoordeeld en als we je argumenten onderstrepen, dan ontvang je
via de mail een actiecode. Je vult het aanmeldingsformulier in (als de
conferentie vol is geef je aan, dat je op de reservelijst geplaatst wilt
worden) en voert bij bijzonderheden de actiecode in. Dan wordt degene die je aanmeld ingeschreven. We reserveren deze 25 plaatsen tot 1
november 2015. Daarna vullen we deze plaatsen met mannen die op
de reservelijst staan.
Geluidsopnamen
Van de lezingen worden geluidsopnames gemaakt. Deze worden gratis
beschikbaar gesteld via de website: www.mannenconferentieslunteren.nl.
Keuzeworkshops
Deze conferentie zal er wederom een twee-tal workshopronden worden
ingelast. Er zijn workshops die je helpen om nog dieper het thema in te
duiken en er zijn meer ontspannen programma’s. In een later stadium zul
je over de invulling van de workshops geïnformeerd worden.
Vrijdagavond programma
Ontspannen, creatief en verrassend zijn de ingrediënten van de vrijdagavond. Artsschool Elevate uit Veenendaal zal je in hun musical meenemen
in een prachtige setting van sketch, toneel, zang, verdieping en humor.
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Inschrijving
Via www.mannenconferentielunteren.nl kun je je aanmelden voor de
conferentie. De inschrijving start op 1 oktober a.s. om 20:00 uur. De ervaring leert dat de conferenties snel volgeboekt zijn. Voor het deelnemen
aan de conferentie kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden:
1. gehele conferentie (incl. overnachting)
€ 129,00
2. gehele conferentie (excl. overnachting)
€ 95,00
3. gehele conferentie mét voorovernachting € 180,00
(LET OP: inchecken is dus donderdagavond)
De deelnamekosten graag overmaken op bankrekening
IBAN: NL 69 SNSB 09426 75 568 t.n.v. mannenconferentie Lunteren o.v.v. het factuurnummer. Dit nummer staat op de factuur die je
ontvangt na je aanmelding. Pas na ontvangst van de betaling is de
reservering definitief! Enkele weken voor de conferentie ontvang je
nadere informatie.
Locatie
CongresHotel “De Werelt”, Westhofflaan 2 te Lunteren. Als de kamers
in CongresHotel “De Werelt” volgeboekt zijn, bieden wij extra slaapgelegenheid aan in conferentiecentrum ”Het Bosgoed” en Parkhotel
“Hugo de Vries”. Beide locaties bevinden zich in Lunteren.
Annulering
Tot twee weken voor de aanvangsdatum van de conferentie kun je
nog (uitsluitend schriftelijk) annuleren. Wij berekenen dan € 17,00.
Daarna moeten we het volledige bedrag berekenen. Door echter
€ 7,50 te betalen aan het annuleringsfonds kom je, in geval van ziekte
of andere dringende omstandigheden, in aanmerking voor restitutie
van de volledige deelnamekosten. De werkgroep beslist of de reden
gegrond is. Annulering is dan mogelijk tot uiterlijk de donderdag voor
de conferentie.
Stichting Verdieping
Alle activiteiten van de mannenconferentie in Lunteren vallen onder
de stichting ‘Verdieping’.
Contact
Aanmelden en meer informatie kun je vinden op
www.mannenconferentielunteren.nl. Je kunt ook een email sturen
naar info@mannenconferentielunteren.nl.
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