
De 17e jaarlijkse Eurospirit Conferentie wordt van 1 t/m 3 Mei
gehouden in de grote sporthal van het Holiday Inn te Leiden
Haagse Schouwweg 10  (A-44 , direct bij de afslag Leiden)

AnDErE SprEkErS: 
James Herbertson, Gregg Montella, 
Marcel Gaasenbeek, Henk van Zon, 

Michèle Bauermann, Johan Selier

Eurospirit Foundation: info@eurospirit.nl  -  058-2663646
Eurospirit Television & TBn Europe (Bert panhuise ) 06 54300150
tbn@eurospirit.nl  -  p.O. Box 1494, 3430 BL, nieuwegein.

1 t/m 3 mei

Toegang vrij
Free entrance

(collecte)
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Met de komst van Joseph Prince uit Singapore zal het 
grootste deel van deze Eurospirit conferentie in het 
teken staan van de genade, en het geloof om ten  
volle te verstaan wat Gods genade allemaal inhoudt.

Joseph prince

PROGRAMMA EUROSPIRIT 2008

1  Mei:	11.00:	 JAN	WILLEM	VD	HOEVEN	/	HENK	VAN	ZON
	 14.00:	 JOSEPH	PRINCE
	 19.00:	 DAVID	HATHAWAY	(o.a.	bidden	voor	zieken)

2  Mei:	11.00:	 JOFREY	LEITO	/	JOHAN	SELIER
	 14.00:	 DAVID	HATHAWAY	(+	verrassing)
	 16.30:	 TBN	Speelfilm	over	koningin	Ester	
	 	 (Ned.	ondertiteld)
	 19.00:	 JOSEPH	PRINCE

3  Mei:	11.00:	 JOSEPH	PRINCE
	 14.00:	 MICHELE	BAUERMANN
	 14:30:	 Worship	celebration	met	“Blessing“	
	 	 +	samenkomst	voor	jongeren	in	de	bijzaal.
	 19.00:	 JOSEPH	PRINCE

PRAISE & WORSHIP

Efi knevel

praise Valley Choir

Maranatha koor

Eveline aan de Wiel

Trumpets of the Lord

Christian City Church Band

“Blessing” met groot koor
o.l.v. Paula Laurey

Natasia

Dwight Dissels en 
Ann Lee a Fong

Voorbeeld,
moet nog betere foto ingezet worden

Hotel Holiday Inn (Hotel is vol)
Haagse	Schouwweg	10

Hotel van der Valk Leiden
Haagse	Schouwweg	14
Tel.	071-	5731731
(3	minuten	lopen	naar	de	hal)

Hotel vd Valk Sassenheim
Tel.	0252-219019
(6	km	van	de	hal)



Maak uw oude keuken weer super de luxe met 
een granieten aanrechtblad!

Wij leveren rechtstreeks van de fabriek! 
Geen dure showroom, daarom lage prijzen!

Wij komen vrijblijvend bij u thuis de maten op-
nemen en nemen granietmonsters mee in de 
meest gangbare kleuren.

Budgetgraniet 
Friesland

tel. 058-2663646 (Bert Panhuise)  -  info@budgetgraniet.nl

www.Budgetgraniet.nl

30%
VOORDELIGER!

      leVerT
       granieten
     AANreCHTblAdeN

ook plinten en zijwanden van graniet.

ADMINISTRATIEkANTOOR vAN DER BRUGGE

*	 gespecialiseerd	in	
	 salarisadministratie
	 uw	salarisadministratie	
	 geheel	verzorgd	voor		5,00	
	 per	werknemer	per	maand

*	 Boekhouding
*	 interim	opdrachten

informeer	naar	onze	all-in	tarieven
ook	voor	kleinere	organisaties

nIEUW:	nu	ook	pensioenadvies

J.W.l.	van	der	Brugge
hendrik	manshove	60,	
3437	Zn		nieuwegein

tel.	(030)	601	43	78
Fax	(030)	601	43	79
brugge.admin@planet.nl
www.vdbruggesalarisadministraties.nl

Babylon in Europa 
Zojuist uitgekomen, een nieuw boek 
van david Hathaway, vertaald in het 
nederlands.

europa is het strijdtoneel van enerzijds 
de God die Zijn Naam wil verhogen 
door bijzondere krachten en anderzijds 
door de machten der duisternis - met 
name traditie, religie, apathie, islam en 
humanisme die europa met spoed wil-
len klaarstomen voor de komst van de 
Antichrist.

david Hathaway die nog steeds vol 
vuur en passie in rusland het evange-
lie predikt aan miljoenen mensen  
(onder meer via TV), roept een ieder 
van ons op om niet werkloos toe te 
zien hoe europa verder afglijdt, maar 
om Gods troon te bestormen met  
smeking en gebed.

babylon verwijst in eerste instantie 
naar de Toren van babel. de mensen 
wilden tot aan de hemel reiken, in feite 
een kopie van de rebellie van satan 
zelf. de geest van scheiding, verwar-
ring en chaos, verbonden aan babylon, 

leeft voort in euro-
pa met brussel als 
hoofdzetel.

dit boek is ver-
krijgbaar tijdens de 
conferentie of bel 
0529-484633.

Joseph Prince
Joseph Prince is al 17 jaar Senior Pastor van een snel groeiende kerk in Singapore. 
de afgelopen 10 jaar groeide New Creation Church van 2000 naar 16000 mensen. 
de groei bestaat hoofdzakelijk uit ongelovigen die tot geloof in Jezus komen. Uit 
alle religies en uit alle lagen v/d bevolking. Pastor Prince preekt volledig gebaseerd 
op Jezus en het volbrachte werk aan het kruis. door zijn kleurrijke en veelzijdige uit-
leg van de genade, waar de Heer hem 10 jaar geleden sterk toe aanmoedigde, vindt 
in zijn gemeente volop genezing plaats, worden zakenmensen bijzonder succesvol 
en geven celebrities Jezus de eer van hun talenten. overal waar hij op conferenties 
spreekt vindt er, tijdens de prediking al, een krachtige manifestatie van Gods Geest 
plaats. Ware bekeringen, volop spontane genezingen zowel fysiek als mentaal,  
bevrijding van verslavingen en totaal getransformeerde huwelijken.
Joseph Prince is nauw verbonden met de bekende Hillsong Church in Australië.

Het Conferentiebudget
Mede omdat er steeds meer grote 
conferenties worden georganiseerd, 
ook in dezelfde periode, wordt het 
steeds moeilijker om zo’n grote  
internationale conferentie als euro-
spirit (met gratis toegang) financieel 
rond te krijgen.

Helpt u mee ??
GIFTEN: Eurospirit, GIRO 7373

Oproep geestelijk leiders Nederland
bert Panhuise (TbN-europe en JCTV) en lodi Kuijvenhoven en Steven badal  
(Creator Vision) doen samen een dringende oproep aan de geestelijke leiders,  
voorgangers, dominees, oudsten en kerkenraden in Nederland om hun positie inzake 
de media en met name christelijke televisie in te nemen. Wanneer geestelijk leiders 
enthousiast worden over de mogelijk-
heden en zich realiseren welke invloed 
dit kan hebben op de geestelijke atmos-
feer over dit land, zullen we een keer 
zien komen in dit land.

We roepen alle geestelijk leiders daar-
om op de media als een vast terugke-
rend gebedspunt mee te nemen op de  
diverse gebedsmomenten die er zijn in 
de gemeente.

Bert in gesprek over chr. televisie met Arie 
Slob (Christen Unie) en Joop Atsma (CDA)

Eurospirit in grootste deel van 
het land via de kabel te zien!
wij kregen van de nCrV het 
onderstaand zeer positieve bericht:
Forse uitbreiding bereik NCrV/Geloven! 
Het NCrV themakanaal Geloven wordt 
opgenomen in het digitale pakket van 
Zesko, het fusiebedrijf van Casema,  

@Home en Multikabel dat 3,5 miljoen 
huishoudens van digitale televisie  
voorziet. NCrV/Geloven krijgt hiermee 
in één keer een aanzienlijk groter lande-
lijk bereik. Samen met de kabelmaat-
schappijen delta en Caiway (die al  
langer doorgifte van het kanaal verzor-
gen) kunnen nu ongeveer 4 miljoen 
huishoudens het kanaal in potentie  
ontvangen. Het gaat om digitale abon-
nees in de provincies Noord-Holland, 
Zuid-Holland. Zeeland, Utrecht, lim-
burg, Friesland, Groningen, drenthe en 
delen van overijssel en Noord brabant.

eurospirit televisieprogramma’s
2x per week op nCrV / geloven ! 
Ook live via internet!
iedere woensdagavond 12.00 uur
en iedere donderdagnacht 00.30 uur
www.ncrv.nl/geloven


