
Wat is het triest dat de mensen 
vandaag de dag Gods Woord niet 
kennen. Dat is, denk ik, de reden dat 
er veel leed is.  
 

Natuurrampen, terroristische aansla-
gen en spanningen in gezinnen en 
tussen volken zijn het resultaat van 
de zondeval, maar ook het afwijzen 
van Gods Woord. Wat jammer dat de 
kracht van het Evangelie niet ervaren 
wordt. Bovenstaand Bijbelvers is 
meer dan waar. God belooft een lang 
leven en overvloed aan hen die Hem 
volgen, Hem dienen en naar Zijn 
Woord luisteren. Dat betekent con-
creet deel hebben aan Gods 
voorziening en hulp in elke situatie. Ik 
haal die waarheid vaak aan als ik met 
mensen spreek.  
 
De Bijbel onder de aandacht brengen 
Ik geef nu onderwijs vanuit Gods Woord 
aan enkele echtparen in de gemeente. 
Eén Roemeens stel bezoek ik sinds 
anderhalve maand regelmatig. Remus 
en Cecilia. Door het slecht getuigenis 
van Remo's vader indertijd en andere 
mensen in hun omgeving, hadden zij 
alles met betrekking tot het geloof opzij 
gezet. Inmiddels staan zij open voor een 
gesprek over de Bijbel en Gods redding 
voor hun leven. Remus is al enkele 
keren mee geweest naar een Roemeen-
se Roma-gemeente in Cosenza. Dat 
sprak hem aan. 
 

Giovanni kwam vorig jaar juni naar de 
gemeente nadat hij een tv-programma 
had gezien. Ongeveer vijf zondagen 
bezocht hij onze gemeente, maar door 
allerlei dingen werd hij verhinderd om 
hiermee door te gaan. Hij en zijn vrouw 
Antonella waren jaren geleden al via de 
televisie met het Evangelie in contact 
gekomen, toen zij nog in Noord Italië 
woonden. Via de telefoon bleef ik in 
contact met Giovanni. Nu bezoek ik hen 
regelmatig en er is een grote openheid 
voor het Woord. Hun zoon Samuele van 
achttien jaar oud lijdt aan psychosen. 
Nadat ik met hem gebeden had, ging het 
stukken beter. Dank God!  
 

Heel triest was het plotseling overlijden 
van Barbara. Zij kwam jaren geleden 
door het luisteren van een radiopro-
gramma tot geloof.  Zij had al ruime tijd 
problemen met haar stofwisseling 
waardoor zij aan ernstige obesitas leed. 
Eind november raakte zij in coma. Na 
zes dagen kwam zij hier uit en verbleef 
daarna anderhalve maand in het 
ziekenhuis. Vervolgens werd zij overge-
plaatst naar een privé kliniek in 
Catanzaro. Daar kreeg zij betere hulp en 
therapie. Maar na ruim een week stopte 
haar hart met pompen. Op achtentwintig  
januari jl. vond de begrafenis plaats. Een 
gelegenheid om de familie en vrienden 
van Barbara toe te spreken, hen te 
bemoedigen en hen te wijzen op de 
noodzaak om nog in dit leven Jezus aan 
te nemen. 
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“Als u deze geboden en wetten 
van de Here, uw God, die ik u 

vandaag bekend maak, volledig 
gehoorzaamt, zal Hij u boven alle 

volken van de aarde verheffen.” 

       
  Deut.28:1 

Beste zendingsvrienden,   

Zonsondergang - Thyrheense Zee 



Omdat er velen zijn die het Woord niet kennen, blijft het 
noodzakelijk om de Bijbel met Zijn boodschap onder de 

Calabrese bevolking onder de aandacht te brengen.  

Ervaringen 
Fijne en gezegende ervaringen heb ik met het bezoeken van diverse 
gemeenten in Calabrië. Voor het eerst in 43 jaar is het mogelijk geworden om 
met de pinkstergemeente van de “Assemblie's of God” en onze evangelische 
gemeente een gezamenlijke dienst te houden. Dit vond afgelopen december 
plaats. Zelfs de gepensioneerde voorganger die tot nu toe nooit heeft willen 
samenwerken, heeft op tien december voor het eerst in onze gemeente 
gesproken. Een historisch gebeuren. Op 27 december gaf Debora een lofprijs 
concert in onze zaal. Dit had tot doel de geestelijke eenheid onderling te 
bevorderen. Ik zelf heb op diverse donderdagen in die pinkstergemeente 
gesproken. Ik ben de Heer dankbaar dat ik met diverse pinkstervoorgangers in 
Calabrië een vriendschapsrelatie heb kunnen opbouwen.  
 
Ook ben ik erg enthousiast geworden door het bezoeken van een eenvoudig 
Roemeens kerkje in Cosenza, wat door de gemeenteleden zelf gebouwd is. 
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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 

Mooi om jongeren te zien dienen. 

Bijeenkomst in het Roemeense  
zigeunerkamp 

Graag uw gebed voor: 

 Bid voor het Roemeense stel 
Remus en Cecilia en voor het 
echtpaar Scalzo en hun bede 
kinderen. 

 Ik heb de tv-uitzendingen via Viva-
Voce Tv moeten beëindigen. Een 
ander plaatselijk en regionaal tv-
station zendt allebei drie keer per 
week uit. Nog steeds heb ik 
contact met iemand die het pro-
gramma heeft gevolgd. Bid dat de 
mensen door de boodschap 
aangeraakt worden. 

 Dank dat het na 43 jaar mogelijk is 
geworden om met de pinkster-
gemeente en onze evangelische 
gemeente samen een dienst te 
houden. Bid dat er meer samen-
werking zal zijn tussen de tradi-
tionele pinkstergemeenten en de 
vrije evangelische gemeenten. 

 Esther organiseert om de twee 
weken een ontmoeting voor vrou-
wen, een samenkomst van gebed 
en gesprek. Bid dat er in de 
gemeente meer ijver en geloof in 
een God van wonderen komt. 

 Blijf bidden voor de radio- en tv-
programma's. Ik zie uit naar men-
sen die ons maandelijks financieel 
willen steunen bij dit evangelisatie-
werk. Nog steeds moet ik dit uit 
eigen zak bekostigen. Een belang-
rijke manier om het evangelie via 
de massamedia te kunnen 
doorgeven!  

Het bevindt zich in een Roemeens 
zigeunerkamp. Wat een blijdschap 
en een eenvoud constateerde ik 
daar! Al kon ik niets verstaan, ik voel 
me thuis bij deze broeders en 
zusters in Christus. Ik werd er zelf 
door een jongere, leidinggevende 
broeder vertaald. 
Heel bijzonder was ook het bezoek 
aan een evangelische gemeente, 
ongeveer 140 kilometer ten zuiden 
van Lamezia. Ik interviewde een 
echtpaar voor het tv-programma. 
Diezelfde dag werden zij in de 
koude Ionische Zee gedoopt! Zij 
hadden vier maanden geleden 
Jezus aanvaard in hun leven.  
 
Een voorganger uit de meest 
noordelijk gelegen plaats in Calabrië 
gaf op een zaterdagmiddag een 
seminar over ‘gezond eten.’ Er 
waren ook enkele leden van de 
pinkstergemeente aanwezig. 
Bijzonder goed en leerzaam. 
 
Het is zo belangrijk om de volle 
Waarheid van het Evangelie aan de 
mensen te vertellen. Ik blijf erop 
vertrouwen dat God grote dingen in 
de gemeente en in Lamezia Terme 
en de regio gaat doen!  
 
Ik eindig door u allen Gods rijke 
zegen voor 2015 toe te wensen! Ik 
ben erg dankbaar voor allen die mij 
zo trouw ondersteunen door hun gift 
en gebed! Dat de Heer het u rijkelijk 
zal vergelden.  
 
De hartelijke groeten van  

Co Kaptein 

Interview door Esther op straat 
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