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Tweeëntwintig jaar geleden 
bezocht ik met een paar 
voorgangers de grote Eurofire 
conferenties van Reinhardt Bonnke 
in Duitsland en Engeland. Niet 
lang daarna kwamen we met een 
aantal broeders en zusters bijeen 
om te onderzoeken of zo’n grote 
charismatische conferentie ook in 
Nederland mogelijk zou zijn. Al 
snel werd er een comité gevormd 
en in 1992 begonnen we in de 
Sporthallen Zuid in Amsterdam.	

Voor	 mij	 was	 belangrijk	 dat	 er	 ook	 video-	
opnames	 gemaakt	 werden,	 in	 de	 hoop	 die	
later	te	kunnen	uitzenden.	De	naam	Eurospirit	
en	onze	slogan	‘God’s	Spirit	over	Europe’	leek	
in	het	begin	wellicht	een	beetje	aanmatigend,	
maar	 tot	 onze	 	 verbazing	 kregen	 we	 reeds	
enkele	maanden	later	een	opening	om	uit	te	
zenden	 via	 Super	Channel	 in	 Londen,	waar-
door	 we	 ongeveer	 vijftig	 Europese	 landen	
bereikten.	Ik	sta	nog	verbaasd	hoe	we	dit	alle-
maal	 hebben	 kunnen	 betalen	 zonder	 enige	
subsidie	 van	 de	 overheid.	 God	 heeft	 altijd	
voorzien	met	dank	aan	onze	trouwe	partners.

Nog	 altijd	 vragen	 we	 voor	 de	 jaarlijkse	
Eurospirit	Conferentie	geen	toegangsprijs	en	
hebben	 we	 het	 de	 afgelopen	 21	 jaar	 altijd	
gered	en	grote	 financiële	wonderen	meege-
maakt.	Partners,	hartelijk	dank.

De	gratis	toegang	resulteert	ook	altijd	in	een	

aantal	 bezoekers	 die	 geen	 christen	 zijn.	 Als	
niet-christen	 ga	 je	 immers	 niet	 betalen	 voor	
een	 christelijke	 conferentie.	 Het	 mooie	 hier-
van	is	dat	er	tijdens	de	Eurospirit	conferenties	
veel	 mensen	 tot	 bekering	 komen	 en	 Jezus	
aannemen	 als	 hun	 Verlosser.	 We	 hebben	
vaak	bekende	sprekers	die	een	geloofsopbou-
wende	boodschap	hebben	en	ook	besteden	
we	 veel	 aandacht	 aan	 de	 cruciale	 eindtijd	
waarin	we	 leven.	Daarnaast	 is	 er	 regelmatig	
aandacht	 voor	 Israël	en	het	 Joodse	volk.	Dit	
jaar	 zal	 broeder	 Jack	 van	 der	 Tang	 hierover	
spreken.	Kenmerkend	voor	de	Eurospirit	con-
ferentie	 is	 ook	 dat	 het	 een	 multiculturele	
conferentie	is,	het	toppunt	van	integratie	dus.
De	drang	om	het	volle	evangelie	via	de	tele-
visie	 in	de	huiskamers	 te	 krijgen,	 is	 al	 vanaf	
mijn	 bekering	 in	 1983	 aanwezig	 geweest.	
In	 1991	 heb	 ik	 (met	 grote	 steun	 van	 evan-
gelist	 Jaap	 Kooij)	 geprobeerd	 om	 voor	 de	
Nederlandse	 Pinksterbeweging	 zendtijd	 te	
krijgen	in	het	Publieke	Bestel.	

Op	 een	 uitzondering	 na	 deden	 alle	 over-
koepelende	 organisaties	 van	 Pinksterkerken	
hieraan	 mee.	 Uiteindelijk	 werd	 het	 verzoek	
door	 de	 Raad	 van	 State	 afgewezen.	 Maar	
ik	 wilde	 niet	 opgeven	 en	 heb	 daarna	 een	
gesprek	 gehad	 met	 de	 toenmalig	 directeur	
van	de	IKON	en	hij	was	het	met	mij	eens	dat	
ook	Volle	Evangelie-	en	Pinksterkerken	recht	
hebben	op	zendtijd	in	het	Publieke	Bestel.	Hij	
heeft	er	toen	voor	gezorgd	dat	er	om	de	paar	
maanden	opnames	 in	een	Pinkstergemeente	
worden	 gemaakt.	 Deze	 diensten	 werden	
vervolgens	uitgezonden	via	Nederland	1	of	2	
(ZvK).		En	dat	is	nu	nog	steeds	zo.

TBN	 is	 het	 grootste	 christelijke	 mediabedrijf	
in	de	wereld	en	ik	ben	al	jaren	hun	vertegen-
woordiger	 in	Nederland.	 Eurospirit	 TV	 zendt		
wekelijks	 uit	 via	 TBN	 Europe	 (te	 ontvangen	
in	82	 landen)	 en	 sinds	een	aantal	 jaren	ook	
via	Family7.	Tot	voor	kort	kon	ik	Family7	niet	
bij	 ons	 in	 Leeuwarden	 ontvangen	 omdat	
UPC	het	signaal	 (nog)	niet	doorgeeft,	 	maar	
sinds	kort	hebben	we	glasvezel	via	Lijbrandt	
en	 kunnen	we	 Family7	ontvangen.	 Iedereen	
die	Family7	nog	niet	kan	ontvangen,	raad	ik	
aan	 te	 kijken	 op	 www.eindelijkglasvezel.nl.	
Aan	de	 rechterkant	 op	de	homepage	 ziet	 u	
alle	 plaatsen	 waar	 dit	 glasvezelnetwerk	 al	 is	
aangelegd	 of	 binnenkort	 beschikbaar	 is.	 U	
bent	dan	niet	meer	 afhankelijk	 van	uw	hui-
dige	 provider.	 Blijft	 u	 meebidden	 voor	 meer	
beschikbaarheid	via	de	kabel	voor	Family7	en	
TBN	in	Nederland?	

Wellicht	 tot	 ziens	 bij	 onze	 21e	 conferen-
tie	 in	 het	 Victory	 Outreach	 Auditorium	 in	
Amsterdam.

Bert Panhuise  
(voorzitter Eurospirit en TBN Nederland)

21 jaar Eurospirit 
conferenties en televisieuitzendingen

Bert Panhuise



Verder werken mee: Bert Panhuise ,Coen van Dalen, Hans Tims, Gregg Montella, 
Johan van der Brugge en Hans Oudhoff .
Muziek: Emo & Friends, Muriël Blijd & Praise Valley Choir en At Once.

Victory Outreach Auditorium, H.J.E. Wenckebachweg 117

dr. STEPHEN SWISHER & KELLIE COPELAND-SWISHER

www.eurospirit.nl
Vrij parkeren, 
behalve vrijdag overdag.

Toegang vrij
Free entrance

(geen registratie 
vooraf)

De 21e jaarlijkse 
Eurospirit conferentie 

is van 16 t/m 18 mei 
in Amsterdam met:

Programma: 
Woensdag  16 mei: 19.00 Victor Emenike (genezingsdienst)
Donderdag 17 mei: 11.00 Jaap Kooij 
  14.00 Kellie Copeland/Stephen Swisher
  19.00 Kellie Copeland/Stephen Swisher
Vrijdag 18 mei: 11.00 Jack van der Tang (over Israël) en Jan Meijerink
  14.00 Henk van Zon, Kellie Copeland/Stephen Swisher
  19.00 Kellie Copeland/Stephen Swisher

Victor Emenike

Hoofdprekers:
Kellie Copeland-Swisher is de dochter van Kenneth en 

Gloria Copeland. Kellie is in de VS ook bekend als TV host en 

van haar Superkids movies. Haar man Dr. Swisher heeft zijn 

universitaire titels behaald aan de New Mexico State University. 

Ook heeft hij een eredoctoraat gekregen van de Dorchester 

University in Engeland. Hij is hoofd geestelijke verzorging van 

de senaat van de staat Texas en hij heeft enkele keren het 

zittingsjaar van de Amerikaanse Senaat en het Huis van 

Afgevaardigden met gebed geopend (vergelijkbaar met onze 

Eerste en Tweede Kamer). Hij heeft ook een leidinggevende rol 

bij Kenneth Copeland Ministries en samen met Pastor John Hagee 

zit hij in het leiderschap van de CUFI, Christians United For Israël 

(Christenen verenigd voor Israël).

Victor Emenike uit Amerika is wereldwijd een veelgevraagde 

spreker en veel wonderen van genezing en bevrijding kenmerken 

zijn bediening. Hij zal een genezingsdienst houden op de eerste 

avond, woensdag 16 mei.

Voor de lofprijs en aanbidding kunnen we weer rekenen 

op Emo & Friends en Muriël Blijd met het Praise Valley Choir.   

“At Once” is er voor het eerst; vier mannenbroeders uit Urk 

met een geweldige stem en een grote passie voor de Heer.

Kinderopvang voor kinderen v.a. 6 jaar

We hebben nog een aantal ordewerkers nodig.

Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Aanmelden: brugge.admin@planet.nl  

of melden bij dhr. vd Brugge in de zaal.

De 21e jaarlijkse Eurospirit conferentie in Amsterdam begint deze
keer niet op donderdag (hemelvaartsdag) maar op woensdagavond
en eindigt  niet  op zaterdagavond maar op vrijdagavond.
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