
PERSBERICHT 
 
‘Bijbelleraar uit Macedonië komt over en helpt’ 
 
Terwijl sommige kerken en gemeentes leeglopen, ziet 
Bijbelleraar Zoran Spasovski vooral groei en bloei van de 
gemeente. Hij reist over de hele wereld om de gemeente 
wereldwijd te bemoedigen: ‘Christenen zijn geroepen om een 
duidelijk geluid te laten horen: laten we dat doen!’ 
 
De mini-conferentie met de uit Macedonië afkomstige Spasovski 
wordt gehouden in de Pinkstergemeente te Stadskanaal. Het thema 
is ‘Roep tot Mij’. Dit thema is genomen uit Jeremia 33:3 ‘Roep tot 
Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen 
verkondigen, waarvan gij niet weet’. Zoran zal onder andere 
spreken over het leven uit - en kennen van de Heilige Geest. Hij 
geeft concrete getuigenissen van de grote en ondoorgrondelijke 
dingen en onderwijst hoe deze dingen deel van ons dagelijks leven 
kunnen zijn. Op zondagavond is de dienst gericht op jeugd.  
 
Zaterdag 29 april: 
19.00 koffie en inloop 
19.30 – 21.30 samenkomst 
Zondag 30 april: 
17.00 uur seminar over de gaven van de Heilige Geest (opgave 
verplicht i.v.m. maaltijd) 
18.15-19.15 eten 
19.30 koffie en inloop 
20.00 – 21.30 samenkomst (voor deze dienst nodigen wij ook 
jeugdgroepen uit) 
 
Toegang tot alle diensten is gratis. Er is een collecte voor dekking 
van de kosten. (voor het laatste nieuws omtrent het programma: 
www.pgstadskanaal.nl/nieuws en voor opgave voor het seminar: info@pgstadskanaal.nl )  
 
Met twee benen op de grond leert hij graag over wat God zegt over hoe de onzichtbare wereld ons leven 
beïnvloedt. Hij spreekt over de Heilige Geest, genade, wonderen en genezingen, want die zullen de 
gelovigen volgen... en dat gebeurt ook. Na het spreken neemt Zoran tijd voor persoonlijk gebed.  
 
Wie is Zoran Spasovski? 
Zoran is sinds 2010 voorganger in het ‘Christian Center Macedonia’. Christian Center Macedonia is een 
Evangelisch-Charismatische gemeenschap met tien gemeentes van verschillende grootte in het hele 
land. Hij is getrouwd met Rebecka die deze keer ook met hem meereist. Met hun gezin wonen zij in 
Skopje, de hoofdstad van Macedonië. 
 

Informatie over de conferentie 
info@hands-to-help.nl 

Tel: 06 54625085 
                                                         Secretariaat Pinkstergemeente: info@pgstadskanaal.nl  

Tel: 0598-343971 
Informatie over de conferentie 

www.pgstadskanaal.nl 
 

Deze conferentie wordt georganiseerd door Hands to Help samen met de Pinkstergemeente Stadskanaal. 
Het doel is om door Bijbels onderwijs de werking van de Heilige Geest beter te leren kennen en om op de 

juiste manier om te gaan met de gaven van de Heilige Geest tot bemoediging van de gemeente  
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