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Door de jaren heen is het magazine de Levensstroom
voor zeer velen een zegen geweest. Voor velen was dit
het eerste contact met de boodschap van genezing. Ik
bracht hen het evangelie van lezus Christus, die gisteren, heden en tot in eeuwigheid Dezelfde ts. Ztj lazen
over de wonderen die in Leiderdorp gebeurden. Door
het magazine gingen velen richting Jezus, richting hun
wonder.
Naast de bediening van evangelist was ik ook de voorganger, die leiding gaf aan de gemeente. Aan dit laatste
kornt nu een einde.
Op pagina 4 en 5 kunt u lezen dat op zondagmorgen 28
maart 2010, het voorgangerschap overgegeven zal worden aan pastor Arno van der Knaap, die de gemeente zal

Ons magazine spreekt nog altijd over de kracht van God.
Want dat is en blijft onze boodschap: lezus Christus die
onveranderlijk is, die nog altijd mensen verandert.
Ook in dit nummer kunt u lezen hoe mensen wonder-

baarlijk door Jezus Christus veranderd werden. Ik nodig u uit om een wonderendienst in Leiderdorp mee te
maken, of een van de campagnes of een apostolische
dienst. Natuurlijk kunt u altijd een dienst volgen tijdens
een van de tv-uitzendingen (zie pagina 13). Deze kunt u
vinden op onze website www.levensstroom.nl. Woont u
in de regio van Leiderdorp, dan zal pastor Arno van der
Knaap u in de Levensstroom verwelkomen, en ik in het
land tijdens een campagne of apostolische dienst. Wij
beiden hopen u een keer te ontmoeten.

gaan leiden.

Ik wens u veel zegen toe.

Houdt voor mij dan alles op? Zeker niet. Elders kunt u
lezen dat voor mi.j een nieuw tijdperk van een apostolische bediening zal aanbreken, met de boodschap en

Uw evangelist,

opdracht ons land te dienen.

Het magazine zal, naast de boodschap vanuit mijn hart
en getuigenissen van wonderen Gods, meer het karak
ter krijgen van een verslag van wat God aan het doen
is door de bediening heen, die God ons heeft gegeven.
Het is belangri.lk dat u steeds door ons magazine op de
hoogte blijft van de bekendmakir.rgen van de campagnes

en de apostolische diensten die

ik zal houden. Niet al-

leen in ons land, maar ook in België, zodat u weet wanneer wij in uw omgeving komen.
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Evangelistenechtpaar lan en Herma Zijlstra geven het voorgangerschap van de Levensstroom
Gemeente over aan de nieuwe generatíe: pastor Arno en Vanessa van der Rnqap.

De volgende generatie
Het was zaterdag 8 juli 2006 toen op feestelijke wijze de ge
velsteen, in de toren van de Levensstroom in Leiderdorp,
onthuld werd met de inscriptie:
Deze steen k gelegd op zaterrlag 8 juli 2006 door lan en
Herma Zijlstra, senior Pastors van de Levensstroom. Dit gebouw is bestemd voor de t,olgende generatíe, opdat zíj de
Ievende God zullen kennen en díenen.
Toen wisten wij dat de dag zou komer.r dat wi.j de volledige
voorgangerfunctie zouden overdragen aan de toegewi.lde
en door God gezalfde, jonge pastor Arno van der Knaap.
Na meer dan 50 jaar gepredikt te hebben als pastor en
evangelist, is het nu zover.
Steeds heb ik de nieuwe generatie geleerd wat wij lezen in
Psalmen 78:3-4, 6 7: Want wat wij gehoord hebben en we
ten, en onze vaderen ons hebben verteld, dat willen wij aan

het rcIgende geslacht vertellen; namelijk de roemríjke daden
van de HË,ER en zijn grote kracht en de woncleren die Hij
gewrocht heefi. Want ook het volgende geslacht moet Hem
kennen en de kinderen die geboren zullen worden, en dat zij
het weer zullen vertellen aan hun kínàeren: opdat díe hun

rertrouwe op God zullen stellen en Gods werken níet ver
geten, maar zijn geboden zullen bewaren.

Voor de volgende generatie hebben wij dit huis gebouwd,
opdat het voor hen, en voor hun kinderen een huis van ze
gen zal zijr.r. En dat de gevelsteer.r hen voortdurend daaraan
zal herinneren. Maar het gaat niet alleen orr.r een huis van
hout en steen. Het gaat om dat wat in het huis is, en dat is
de kerk van fezus Christus. Waarvan Jezus heeft gezegd:
'lk zal MIJN kerk bouwenl

het zover: zondagmorgen 28 maart 2010, om 10.00 uut, zal de geestelijke
oveÍdracht van het vooÍgangersóap zijn en zal pastoÍ AÍno van der Knaap, samen met
zijn vrouw Vanessa, leiding gaan geven aan de levensstroom Gemeente.
En nu is
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Te

jong om oud te zijn!

Het beëindigen van het voorgangerschap betekcnt niet dat mijn werk
gereed is, zeer zeker nictl Het wcrk ilr
ons land is nog lang niet ál Nàast het
apostolische overzienerschap van de
Levensstroorn Geneente, zal ik rrij
nu volledig hunr.ren rvijden aan de bediening die de Heer mij gegeven heeít.
Allcrecrst zijn da:rr de genezingsclien
sten op de eerste en tweede zondag
r.rrt iedere rtt.tarttl. dc kirtJcrgenezing.dicn.lcrt cn d( grotc \cnrin.rr\
die in de Levensstroon in Lcidcrdorp
gehouden lvorclen.

Ook de grote lr,onderendiensten clie
rvij in het hele land houden, g:ran on

r<ranJerJ J,-rur'. \','r,r.iil ricurre j,r.rt'
vern'achten \'vij een stroorn van

zeger.)

tijdens deze diensten (zie het pro
gratrrma op pagina 20).
f).r.rr

n.ra:t ziirr rrii hct alg.lopcn

iaar

n.ret de apostolische cliensten begon
nen in tle plaatselijkc gemeenten. Vele
ntensen u'erden gered en vele zieken
woncierbaarlijk genezen, daarnaast u'as
er ook een sterke profetiscl.re zah'ing.

Ooli heb ik nu nreer de gelegenheid
om op conferenties te sprelien en seminars te gevelr.

Ik ben gereed on nrij in de komende
tijd gel.reel en al aan mijn nieurve taak
te rvijden.

Evongelíst J an Ziilstrct
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Er zi.jn mensen die in hun eer.rtje veel kunnen doen,
sommigen zelfs ontzetter.rd veel,
Maar samen kur.rnen we grenzen verleggen. Dan doen
we dingen, die of niet, of slechts zelden zouden gebeu
ren.

PartÍrers r.an de Levensstroon.r zijn mensen die het
mogelijk maken grenzen te verleggen. Samen met hen
kunnen rvi.j de campagnes voeren en de brochures, fol
ders en andere lectuur uitgeven, enz.
Zíj zrjn her. die iedere maand bereid zijn een bedrag te

gever.r (minimaal €10, ), zodat ieder jaar, en ook dit jaar,
weer een oogstjaar rs.
De hallen worden gehuurd, het evangelie wordt gepre
dikt, de oogst binnengehaald, de kracht Gods geopen
baard en de naam van Jezus bekendgemaakt en verhoogd, doordat wij het samen doen.
Als u wilt helpen bij een van onze projecten, dan zou
dat geweldig zijn.
Beste Levensstroomvrienden, mag ik op uw hulp reke-

nen? Iedere girt is welkom en belangrijk.

Als u wilt helpen, kur.rt u uw gift overn.raken op Betalingen vanuit buitenland:
ons bankrekeningnun.rmer 33.65.47.900, van de IBAN nr.: NL84 RABO 0336 5479 00
Rabobank in Leiderl, t.n.v Stichting De Levensstroonl BIC code: RABONL2U
Gemeente, te Leiderdorp.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 071 Wilt u meer weten over hoe u ons kunt helpen? Schrijf
54i5415 of u kunt een e-mail sturen naar info@le- evangelist Jan Zijlstra,Postbasz2z,2350 AE, Leiderdorp,
Holland. Ofbel voor informatie 071-5415415
vensstroom.nl

Abonnement op mogazine Levensstroom
5tuur deze abonnementsbon op naar: AbonnementsadminiÍratie D€ L€venssÍ00m, Elisabethh0f 5, Poíbus 222, 2350 AE, Leiderdorp.
De abonnementsprijs is sle(hts € 7,50 peíjaar (€12 binnen Europa en €17,50 buiten Europa).

Bij deze abonneer ik mi, tot wederopzegging, op het magazine Lerensstroom.
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Achternaam:

Voorletter(s):

Adres:

Huisnr;

Postcode:

WoonplaJts:

Telefoon nr:

E-mail:

E

Ik woon in Nederland, en hierbij geef ik Stichting de LeYensstroom Gemeente toestemming onl
jaarlijks, tot wederopzegging, het abonnementsgeld van € 7,50 per jaar, van nlijn bankrekening
af te schrijven. Mijr.r rekeningnummer is:

E

Ik woon niel in Nederland en ik maak het abonnementsgeld zelf over.

Handtekeníng.

