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“Ik sla mijn ogen op naar de 
bergen, vanwaar komt mijn hulp? 

Mijn hulp komt van de HEER die 
hemel en aarde gemaakt heeft.” 

 

Psalm 121:1-2 | NBV  

Beste zendingsvrienden,   
Veel religieuze mensen hebben als het 
ware een sluier over hun denken. Ik denk 
zelfs dat je kan spreken van een 
gebondenheid aan de (valse) leerstellin-
gen van hun godsdienst. Dat belemmert 
hen om te begrijpen wat het reddingsplan 
van God inhoudt.  Dat je wedergeboren 
moet worden wil je in het Koninkrijk Gods 
binnenkomen! Gods Geest zal hoe dan 
ook de mensen overtuigen van de 
noodzaak hiervan! Ik heb door de jaren 
heen gezien dat zij die zoeken naar de 
Waarheid, vroeg of laat begrijpen dat zij 
Jezus moeten toelaten in hun leven! 
 
Doopdienst 
Op 31 juli jl. hadden we in een nogal roerige 
Tyrreense Zee een doopdienst. Een feest 
voor zr. Antonella (de vrouw van de Roma 
Cosimo, die vorig jaar in de gevangenis 
gedoopt werd!) maar ook voor zr. Ivana en 
mijn kleinzoon David (17jr). De aanwezige 
badgasten waren ooggetuigen van de 
Bijbelse doop en zij hoorden de getuigenis-
sen van de dopelingen. 
 

Ivana die niet zo lang geleden tot bekering 
kwam en zoals u las, zich liet dopen, trouwde 
op 11 september met Stefano. Ik heb haar 
geïnterviewd voor een tv-programma. Ook 
de doopdienst met een uitleg daarover werd 
door de regionale en de lokale tv-zender 
uitgezonden. 
 
Persoonlijk gerichte evangelisatie 
Medio juli hadden wij hier een groep 
jongeren uit een bevriende gemeente voor 
evangelisatie op de hoofdstraat in Lamezia. 
Er was veel aandacht voor een persoonlijke 
benadering van de mensen door hen Gods 
reddingsplan uit te leggen. De jongeren 
gaven ook zelf hun getuigenis en er werd 

een korte boodschap via de geluidsinstallatie 
gegeven. Er werd ook mime opgevoerd. 
 

Dezelfde wijze van evangeliseren werd door 
een viertal Milanese jongeren gedaan die 
gedurende een week (van 18 tot 24 
september) op twee verschillende plaatsen in 
Lamezia Terme met een autobus waren. De 
bus met het opschrift “God zoekt u!” was een 
bijzondere trekpleister. 
 
Er werden veel traktaten uitgedeeld en er 
waren goede gesprekken. Een gedeelte van 
de bus was ingericht voor een gesprek of 
voor ondersteuning/advies. Verder was er 
ook een gedeelte in de bus ingeruimd voor 
Bijbelstudie annex ‘eethoek.’ Ook waren er 
veel boeken, Bijbels en traktaten in diverse 
talen uitgestald. Dit werd door veel mensen 
bezocht. Prijs de Heer voor de vele 
contacten die er in die periode waren! Deze 
tijd was ook voor de gemeenteleden heel 
belangrijk en werd als een zegen ervaren. 
De bus werd in deze zomertijd door heel veel 
plaatselijke gemeenten in Calabrië voor dit 
doeleinde gebruikt. 
 
Gospelkoor 
Debora heeft visie voor het opzetten een 
professioneel gospelkoor. In het voorjaar al 
zijn we met geïnteresseerde gemeenteleden 
begonnen met oefenen. Niet alleen mensen 
uit onze gemeente, maar ook belangstellen-
den uit andere kerken kunnen hieraan 
meedoen. Door openluchtconcerten en via 
de televisie hoopt Debora de mensen te 
bereiken met de boodschap van het 
Evangelie! 

Gebedsverhoring 
In een vriendenbrief deed ik een oproep voor 
een financiële bijdrage voor gemeenteleden 
die absoluut geen of heel weinig inkomsten 
hebben. Drie mensen reageerden hierop 
door een bijzondere grote gift te geven: zo 
werden vier gezinnen en een alleenstaande 
voor enkele maanden “uit de brand” 
geholpen. Enkelen van hen hebben nog 
steeds geen werk en anderen moeten nog 
steeds “de touwtjes aan elkaar knopen” en 
dan spreek je van “overleven”. 
 

Cosimo, de Romabroeder, heeft verschillen-
de keren echt Gods voorziening ervaren. Hij 
vond op een dag veel oud ijzer, zodat hij 
weer voor een week inkomsten had. Dit 
herhaalde zich weer een maand later.  Debora geeft les voor gospelkoor 

“Vriendschappen en relaties bieden gelegenheid 
tot open, eerlijke en oprechte gesprekken over 

het geloof; hierin zal ons getuigenis van ons 
nieuwe leven in Christus geloofwaardig zijn!” 



“Italië heeft openbaring nodig om de boodschap 
van het reddingsplan van God te begrijpen! “ 
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verlangt 
 Italië 

openbaring  

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Co 
Kaptein is financieel afhankelijk van 

giften. Je kunt hem steunen door een gift 
over te maken via 

www.ecmnederland.nl/geven of via 
NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting 

ECM-Nederland, Deventer o.v.v.  “fonds 
Kaptein” | ECM-Nederland - Postbus 861 
- 7400 AW Deventer -Nederland - 0570-

637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 
 

www.kaptein.news2all.org 

Omdat ik zuinig leef is het mogelijk om 
zo af en toe diverse gemeenteleden 
financieel te helpen. Zelf ervaar ik ook 
elke maand opnieuw Gods voorziening. 
Twee gemeenten en enkele mensen die 
mij regelmatig financieel ondersteunen 
is onvoldoende, maar God voorziet dan 
weer op een bijzondere wijze. 
 
Ik wil de Heer danken voor Zijn zorg 
voor mij door telkens opnieuw te 
voorzien in mijn levensonderhoud zodat 
ik (o.a.) de tv-uitzendingen kan betalen 
en daarmee dus kan voortzetten.  

Gebed na dienst van gezamenlijke gemeenten van de Calabrese Evangelische Unie 

Pasquale predikt in de gemeente 

Bruidspaar Stefano e Ivana 

Dank- en gebedspunten 

• de uitwerking van Gods Geest in de mensen in de afgelopen evangelisatie-
perioden; 

• voor de gelovigen. Voor standvastigheid in het geloof en vertrouwen in wat de 
Heer beloofd heeft in Zijn Woord betreffende Zijn voorziening! Ook mijn beide 
dochters en hun gezinnen hebben het financieel niet breed; 

• de visie van Debora voor het opzetten van een gospelkoor. Op 14 oktober jl. hield 
Debora hiertoe een introductieavond. De avond werd goed bezocht;  

• Antonella en de andere gezinnen die het financieel heel moeilijk hebben. Mag ik 
hierbij een oproep doen voor een speciale gift voor deze mensen? O.v.v. Hulp 
voor de armen; 

• bid voor de ontwikkeling van de Calabrese Evangelische Unie. Er is een fijne 
onderlinge band en een goede samenwerking; 

• voor de tien dagen durende groots opgezette evangelisatiecampagne die vanaf 7 
november in heel Italië gehouden zal worden. Dit alles wordt gefinancierd door de 
Billy Graham Association die een video, posters en traktaten gratis ter 
beschikking zullen stellen aan (inmiddels al) ruim 1.200 gemeenten.  

Vooral ook u, die mij maandelijks of een 
enkele keer ondersteund hebben, wil ik 
heel hartelijk danken! God zegene u 
daar rijkelijk voor! Al ruim 51 jaar 
hebben Gerda en ik Gods interventie in 
ieder opzicht ervaren! Prijs de Heer!  Ik 
vertrouw op de kracht van Gods Geest 
voor het werk dat ik hier mag doen voor 
mijn Zender en Meester! Ik groet u allen 
hartelijk en wens u in elk opzicht Gods 
zegen toe! 
 

Verbonden in Christus 

Co Kaptein 

 Het Rom-gezin  Berlingieri 

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Co+Kaptein
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