Psalm 121, HSV
Beste zendingsvrienden,
Allereerst wil ik de Heer danken voor Zijn
kracht, Die Hij mij elke dag geeft om het
werk voor Hem hier te mogen doen: de
voorbereidingen voor het gemeenteonderwijs en de bezoeken die ik regelmatig af leg.
Ik ben de Heer ook dankbaar voor mijn
dochter Esther en haar man Pasquale die als
oudstenechtpaar trouw naast mij staan en
voor de mensen die mij bemoedigen en
aanmoedigen.
Debora geeft veel steun door haar openheid
naar de mensen toe en met haar
ondersteuning van de zangdienst tijdens de
bijeenkomsten. Zij begeleidt zichzelf op de
gitaar en Esther doet dat met het keyboard.
U weet dat zr. Giliana uit Maida ook oudste is
en zij doet dat met heel haar hart en met
liefde voor de mensen.
Een terugblik op de verkiezingen
De verkiezingen voor een nieuwe regering
die begin maart in Italië werden gehouden,
liepen uit op gelijke stand van de grootste
politieke partijen. Dat betekent dat er in deze
situatie geen nieuwe ministers aangesteld
kunnen worden omdat ze eerst tot een
gezamenlijke overeenkomst moeten komen.
Na 7 weken praten en onenigheid is er nog
steeds geen coalitie. Over enkele dagen zal
president Mattarella zelf de ministers moeten
kiezen. Een onzekere situatie! Wat een
zekerheid hebben Gods kinderen door te
weten, dat zij deel uit maken van het
Koninkrijk van vrede, blijdschap en
gerechtigheid waar God Zelf regeert!

In Christus een nieuwe schepping
De taak van elke christen is om het
Koninkrijk van God te weerspiegelen met
een waardige, krachtige en overtuigende
levenswijze. In woord en daad. Cosimo, de
zigeunerbroeder die drie jaar in de
gevangenis zat, wil nu niets anders dan een
getuige van Jezus zijn. Stelen, leugens en
andere duistere praktijken zijn voor hem
verleden tijd. Hij is een nieuwe schepping
geworden, een wonder Gods! Zijn leven is
totaal veranderd, nadat hij in de gevangenis
met twee medegevangen werd gedoopt.
Heel bijzonder! Zijn vrouw Antonella
bekeerde zich later thuis.
Voor God is niets onmogelijk
Veel alleenstaanden en ook het Roma-gezin
hebben het financieel bijzonder zwaar.
Antonella heeft geen enkele vorm van
inkomsten. Enkele anderen en ik hebben
haar in de afgelopen maanden financieel
kunnen ondersteunen, maar dat ligt nu
anders. Ik zelf had enorm veel onkosten aan
mijn wagen en aan het begin van dit jaar
moest ik een fors bedrag betalen voor de
ziektekostenverzekering. Dit betekent dat ik
nu, in elk opzicht, heel erg zuinig moet leven.
Ik vraag u of het mogelijk is om iets extra's te
doen om die gemeenteleden te helpen als
ook voor mijzelf door een extra gift. In de 51
jaar dat ik in Calabrië woon, hebben Gerda
en ik gezien hoe God wonderlijk, soms op
hetzelfde moment, voorzag om het werk
voort te zetten. Dit heb ik, na Gerda's
overlijden, steeds weer ervaren. Ik zie dan
ook met groot vertrouwen uit naar een
Goddelijk wonder voor mijn situatie en in dat
van de andere gemeenteleden. Is er ook
maar iets onmogelijk voor God?
Het werk voor de Meester gaat door. Ik heb
telkens weer doorzettingsvermogen en
Goddelijke hulp nodig. Het is soms moeilijk
als je weinig “vrucht” ziet en als er
moeilijkheden zijn in de gemeente, maar ik
blijf goede moed houden en wil de blijdschap
en het enthousiasme niet verliezen! Hier
blijven wij “zaaien” en de resultaten zullen
eens gezien worden.

Op bezoek bij Cosimo Berlingier

De TV-uitzendingen bereiken heel veel
mensen in de regio Calabrië. Zelfs het
evangelisch TV-station “Tele Oltre” in Napels
zendt mijn programma's uit. Meermalen
wordt ik door een gelovige voor gebed
gebeld. Afgelopen zondag maakte ik
opnamen voor de internationale groep
“Christus is het Antwoord”, die met een grote
tent twee weken lang in Catanzaro Lido
stond. Via YouTube kunnen de TV- en
radioprogramma's gevolgd worden.
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“Ik sla mijn ogen op naar de
bergen, vanwaar mijn hulp
komen zal.”

verlangt

Italië

Siresica, Remus Ion en Emanuel

De gemeenteleden van Bethel

“Italië heeft geen religie nodig, maar Jezus
Christus die alles nieuw kan maken! “
Dank- en gebedspunten
• Gods voorziening in de financiële situatie van diverse gemeenteleden. Ook voor
mij en mijn beide dochters en hun gezinnen;
• Wijsheid en geduld bij het onderricht en de geestelijke ondersteuning van de
zigeunerfamilie en Remo tijdens de bezoeken;
• Mijn kleinzoon Jonathan; dat hij tot inzicht komt om Christus aan te nemen;
• Blijf alstublieft bidden voor het bereiken van mensen, d.m.v. de radio- en TVuitzendingen;
• Dat de 200 kalenders met bijbelverzen, die eind vorig jaar en begin dit jaar
uitgedeeld zijn, harten mogen raken waardoor men verlangend wordt naar Hem!
• Esther, die twee keer per maand met de moeders van de gemeente een “Moms
in Prayer” houdt. Dat dit gezegende en opbouwende bijeenkomsten mogen zijn;
• Debora, die kortgeleden begonnen is met de oprichting van een koor in de
gemeente; dat de samenkomsten om de liederen te oefenen goed bezocht zullen
worden en alles tot eer en glorie van Hem zal zijn.

Hoe het met mij en de rest
van de familie gaat...
Ik ben heel erg dankbaar voor u allen
die trouw voorbede blijven doen voor
mij, mijn dochters, hun echtgenoten en
voor de gemeente. Dat is echt
noodzakelijk!
Jonathan, de oudste zoon van Esther en
Pasquale is alweer meer dan twee
maanden in Nederland bij vrienden van
hen en van mij. Hij ging hier in Lamezia
met vrienden om die een slechte
reputatie hebben. Wij hopen dat hij door
de Heilige Geest aangesproken wordt
om Jezus aan te nemen. Ondertussen
heeft hij in Nederland ook werk
gevonden. Ik vraag gebed voor hem.
Vanuit het contact met de Heer Jezus
Christus en het gebed van broeders en
zusters in de Heer gaan wij door om
God, de Vader, te dienen. Wij mogen en
moeten er als dienaar voor de mensen
zijn. De liefde van Christus dringt ons
om de boodschap van Gods redding in
Jezus te brengen aan een verloren
wereld.

De koepel kathedraal
in Lamezia Terme

Ik wil u dan ook heel hartelijk danken
voor wat u mag “investeren” in Gods
Koninkrijk, door uw geestelijke en

financiële ondersteuning. Dat de God
van alle Genade ‘ook in al uw behoeften
absoluut zal voorzien in Christus Jezus’,
zoals Petrus het schreef.
Vanuit de kracht van de Heilige Geest
mogen u en ik leven vanuit de zekerheid
dat God de Vader geweldig zal voorzien
in al onze behoeften in Christus. Wij
moeten het licht dat wij in Jezus hebben
ontvangen tonen in de duisternis van
deze
valse,
egoïstische
en
onrechtvaardige wereld. Dat de Heer u
zal ondersteunen in uw getuigenis voor
de mensen!
Verbonden in Jezus, de Meester en
Zender,
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