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…staat veel meer open voor het onbekende. 
De band met de kerk en met tradities blijft, 
maar er wordt meer naar andere zienswijzen 
geluisterd.’

‘De huidige generatie…
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45 jaar geleden kwamen Co en zijn kersverse bruid Gerda (Gerda is in 2010 overleden) naar 
Calabrië. Ze kregen twee dochters die, inmiddels allebei getrouwd met een Italiaan, op hun beurt 
kinderen kregen. Inmiddels ondersteund door zijn dochters en schoonzoons is Co voorganger in 
zijn woonplaats Lamezia Terme. Evangelist in hart en nieren als hij is, draagt hij zijn geloof daarnaast 
uit via tv- en radio-uitzendingen. Co spreekt vol passie over zijn beide taken. “Mensen versterken 
in het geloof en het geloof doorgeven, het is allebei erg belangrijk en mooi om te doen!”
In 45 jaar is Co’s boodschap gelijk gebleven, maar zijn de middelen om die boodschap door te 
geven veranderd. Zo zijn de tv- en radio-uitzendingen in de loop van de tijd in beeld gekomen, 
evenals evangeliserende muziekconcerten met onder meer zijn dochter Debora, die binnen 
evangelische kringen naam heeft gekregen als zangeres. Niet alleen de middelen, maar ook de 
mentaliteit van mensen is veranderd. Vooral ten positieve, volgens Co: “De huidige generatie staat 
veel meer open voor het onbekende. De band met de kerk en met tradities blijft, maar er wordt 
meer naar andere zienswijzen geluisterd. Het ‘wij rooms-katholieken versus jullie protestanten’ is 
veel minder geworden, vooral in grote steden.”
Het zuidelijke Calabrië is religieuzer dan het noorden, de mensen gaan er iets vaker naar de kerk. 
Toch zegt dat weinig over hun alledaagse leven met God. Maar Co ziet voorzichtig positieve 
ontwikkelingen. “Er zijn bewegingen binnen de rooms-katholieke kerk, zoals de charismatische 
beweging, waar mensen bijeenkomen om samen de Bijbel te lezen.”

Een nieuwe ontwikkeling binnen eigen kring is dat zo’n twintig evangelische kerken in Calabrië 
zich hebben verenigd in de Evangelische Calabrese Gemeenschap, onder meer door Co’s 
inzet. Voorgangers spreken in elkaars gemeente en twee keer per jaar komen de leden van alle 
gemeentes bij elkaar ter versterking van de onderlinge band. Co maakt deel uit van de commissie 
van voorgangers die plannen maakt voor deze gemeenschap en waarin uitwisseling plaatsvindt. 
“Het is meer dan een commissie”, vertelt Co enthousiast. “Het is meer een vriendschapsband, 
waarbinnen openheid, bemoediging en elkaar opbouwen centraal staan.”
Dat Co sinds drie jaar met pensioen is, is bijna niet te merken. Hij zit vol met plannen voor het 
komende jaar, waarin de samenwerking met andere gemeentes vaak een rol speelt. En ook Co’s 
wensen voor zijn eigen gemeente zijn onverminderd. “Ik verlang ernaar dat de gemeenteleden 
geestelijk sterker worden en als gevolg daarvan meer naar buiten gaan treden. Dat ze 
eenvoudigweg door leren geven wat Jezus’ boodschap is voor de mensen om hen heen.” 

Co Kaptein is al 45 jaar zendingswerker in de ‘wreef’ van 
Italië’s laars. Maar vastgeroest is hij allerminst. In een blik 

op Co’s trouwe werk als voorganger en evangelist komen 
ontwikkelingen, mogelijkheden en toekomstplannen 

ruimschoots aan bod.

IN BEWEGING
CO KAPTEIN: AL 45 JAAR

“Het ‘wij rooms-katholieken versus jullie protestanten’
is veel minder geworden”

VOOR CALABRIË
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‘DIT IS GEEN MOOI 
ROMANTISCH 

VERHAAL’
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Steun het werk van 
Suzanne met een gift 

via ING 254997 tnv 
Stichting European 
Christian Mission-

Nederland te Deventer, 
onder vermelding van 

‘Fonds Bikker’.

“Dit is geen mooi romantisch verhaal”, vertelt Suzanne Bikker in haar woning in 
Rovereto, waar ze sinds juli 2009 woont. “Ik wilde niet van kinds af aan de zending 
in en naar verre landen reizen. Ik heb juist altijd gezegd dat ik een ontzettende 
Nederlander ben en niet zonder mijn familie en Nederlandse dingen kan.”
En toch zit de Heerenveense nu in Rovereto, een voormalige vestingstad tussen 
Oostenrijks Tirool en Italië. Een stadje met een kleine 39.000 inwoners, omringd 
door bergkammen die de verder noordwaarts gelegen Dolomieten aankondigen. 
Hoe is dat mogelijk?
“Toen ik in juni 1999 op vakantie was in Turkije, veranderde ik van gedachten. Ik 
kreeg de overtuiging dat ik moest gaan. Ik moest de zending in gaan. Op advies van 
een wijze broeder heb  ik wel eerst mijn pabo vervolgd en ben ik Onderwijskunde 
gaan studeren. Maar de overtuiging bleef. Ik heb ook nooit gedacht dat ik het niet 
zou trekken of terug zou moeten gaan.”
Italië was niettemin niet de meest voor de hand liggende optie voor Suzanne. “Toen 
ik in 1998 voor het eerst in Italië was, dacht ik: wat een rotland en wat een rottaal”, 
lacht ze. “Ik wilde graag in de zending werken, maar dan het liefst in Zuid-Tirool. Dat 
lukte niet en toen ik in 2004 een bezoek bracht aan Trento, overtuigde God me dat 
ik daar moest zijn. Vanaf dat moment is mijn liefde voor Italië gaan groeien. Het is 
eigenlijk een geweldig land. Ik houd van de mensen, ik houd van de taal, ik houd 
van het land.”

In januari 2006 verliet Suzanne Nederland. Eerst leerde ze in Perugia de taal, 
vervolgens studeerde ze theologie in Rome en daarna voegde ze zich bij het 
gemeentestichtingsteam van Trento. “Dit is nu mijn thuis. Ik ben echt van het ene 
uiterste in het andere beland als het om Italië gaat.”

Overal
De gemeente van Trento – in de jaren zestig door ECM gesticht, inmiddels zelfstandig 
– begon enkele jaren geleden een gemeentestichtingsproject in Rovereto, dat op 
zo’n 25 kilometer afstand ligt. Suzanne voegde zich bij dat project en koos er bewust 
voor om ook in Rovereto te gaan wonen. “Ik ben de enige van het team die hier 
woont, maar ik denk dat dat heel belangrijk is om contacten op te kunnen bouwen.”

“We durven het vaak niet te zeggen, we zijn te laf geworden”

Toen Suzanne Bikker in 1998 voor het eerst in Italië was, dacht ze: wat 
een rotland. Inmiddels is ze enkele jaren als zendingswerker actief in 
het stadje Rovereto. Inderdaad: in Italië. Het werk is er mooi, maar ook 
moeizaam. “Italië is een land waar veel volharding nodig is.”
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In april 2011 werd de Chiesa Evangelica di Rovereto officieel geregistreerd. Een paar maanden later 
kreeg de gemeente zijn eigen zaal, zodat iedere zondag een dienst gehouden kan worden. Suzanne 
verzorgt de muziek tijdens de diensten en houdt zich verder bezig met twee bijbelstudiegroepen (de 
tweede is onlangs gestart), het toerusten van de gemeenteleden, het opbouwen van contacten, een 
cursus Engels en veel meer. “Ik ben eigenlijk overal”, zegt ze lachend. “Ik ga ook af en toe naar de mis, in 
de hoop in gesprek te komen met priesters.”
Makkelijk is het echter niet, zegt Suzanne eerlijk. “De kerk is weliswaar gegroeid, maar voornamelijk 
door niet-Italianen. Ik geloof dat we wel tien of twaalf verschillende nationaliteiten hebben. 90 procent 
van Rovereto is echter Italiaans. Hen zou ik graag willen bereiken. Maar dat is moeilijk. De mensen hier 
zijn vrij gesloten. Italië is een land waar veel volharding nodig is. Mensen denken alles te weten. ‘We 
weten wel wie Jezus is’, zeggen ze, en dan denken ze dat alles in orde is. Het is ontzettend moeilijk om 
daar doorheen te komen. Ook omdat de maatschappij rooms-katholiek is en wij daarom al snel als 
bedreiging worden gezien. Alsof we mensen uit de katholieke kerk willen trekken. Maar dat is niet zo. Ik 
wil van Jezus vertellen en zou willen dat iedereen bij Hem gaat horen. Dan maakt het mij niet uit naar 
welke kerk ze gaan.”
Suzanne vervolgt dat niet alleen de vooroordelen van de katholieke cultuur obstakels kunnen vormen, 
maar ook de houding van evangelicale christenen zelf. “Wij durven het vaak niet te zeggen. We zijn te 
laf geworden. Je hoort vaak: je moet eerst vriendschappen opbouwen. En dat is goed. Maar je moet er 
óók over praten. Ik denk dat we daar te lang mee wachten.”

Job
Ondanks die strubbelingen zit het kerkzaaltje van de Chiesa Evangelica ’s zondags met 35 tot soms wel 
50 mensen gevuld. Bovendien is de Here God groter en sterker dan ieder vooroordeel en knelpunt waar 
zendingswerkers mee geconfronteerd worden, zo is het vaste geloof van Suzanne. En daarbij werkt God 
op heel bijzondere manieren. 
In mei vorig jaar belandde Suzanne in het ziekenhuis vanwege hartproblemen. Hoe naar en moeilijk 
dat ook was, ze kreeg er opeens heel veel contacten bij. Want wat doet een buitenlander in Rovereto, 
anders dan het vieren van vakantie? “Ik heb nog steeds veel contact met mensen op die afdeling. 
Iedereen kent me. En omdat ik geen Italiaan ben, kan ik ze vragen stellen die anders niet geaccepteerd 
zouden worden. Het mooiste voorbeeld is mijn cardioloog. Hij is altijd heel geïnteresseerd in het geloof 
en ik stuur hem mailtjes met onze activiteiten. Pas zei hij na afloop van een controle: ‘Ik ben Job aan 
het lezen’.”
Ze vervolgt: “Toen ik in het ziekenhuis lag, dacht ik eerst: waar is dat nu voor nodig? Maar nu zie ik dat 
God zelfs zoiets kan aanwenden voor zijn werk. De Here God is groter en sterker dan alles.”

SUZANNE BIKKER: “IK WIL VAN JEZUS VERTELLEN EN ZOU WILLEN DAT IEDEREEN 
BIJ HEM GAAT HOREN.”
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ENECM groeit
familie Cloo heeft goed nieuws voor Deventer

Onlangs werden Albert-Jan en Jacqueline Cloo door het ECM-bestuur aanvaard als ECM-werkers. 
De Cloo’s zetten zich al jaren in voor de verspreiding van het Evangelie in Deventer, maar willen 
hun grote drive nu graag vertalen in fulltime toewijding. ECM en hun Deventer gemeente 
ondersteunen dat graag.

PROJECTEN IN DE PICTURE:

Albert-Jan en Jacqueline wonen met hun vijf kinderen al jaren in Deventer en zijn 
lid van de Samenwerkingsgemeente CGK-GKV-NGK. Ze geven Alpha-cursussen 
en runnen sinds 2009 ontmoetingscentrum De Ontmoeting in het hart van de 
stad. Dat centrum wordt iedere vrijdag als inloophuis opengesteld. Ook worden 
er open maaltijden gehouden en exposities georganiseerd.
Albert-Jan werkt momenteel nog 32 uur per week in het verzekeringsvak. 
“Maar wij gaan liever voor een andere zekerheid”, zegt Jacqueline. Albert-Jan 
vult aan: “Als we dit werk fulltime kunnen doen, kunnen we De Ontmoeting 
vaker opendoen, misschien een stiltecentrum openen, open avonden houden... 
Gemeentestichting is niet direct ons doel, we zien ons werk als ‘voorportaal’ voor 
de kerken in Deventer.”
De Ontmoeting trekt nu al elke vrijdag 30 tot 40 bezoekers, waarvan sommige de 
stap naar de Alpha-cursus zetten. Als Albert-Jan en Jacqueline hun handen geheel 
vrij krijgen, kan dat zich nog verder ontwikkelen. 
“Er is veel eenzaamheid in Deventer, veel mensen zitten geestelijk gevangen”, zegt 
Albert-Jan. “Wij willen die mensen met Jezus kennis laten maken. Iedereen moet 
het goede en hoopvolle nieuws van het Evangelie horen.”

Noodfonds Spanje

Samen met hun thuisfrontteam bouwen de 
Cloo’s aan een achterban. Help de familie Cloo te 
groeien richting een fulltime inzet en maak een 
gift over aan ECM (ING 254997) onder vermelding 
van ‘Fonds Cloo’.

Het is crisis in Spanje. Dat merken ook onze werkers in Spanje. En niet alleen van de zijlijn… 
Zendingswerkers en kerken doen wat ze kunnen om mensen in nood te helpen, maar kunnen het 
niet alleen. 

Wilfred en Marisa Kampjes werken sinds 2003 in Spanje, ze wonen in Benicarló 
aan de oostkust.
Wilfred: “In onze kerk is 80 procent werkloos. Ook al hebben de mensen in de kerk 
bijna niets, ze delen het kleine beetje eten en kleding dat ze nog wel hebben. 
Zelfs een pak rijst wordt nog gedeeld.” Door de werkloosheid komen sommigen 
zelfs op straat te staan. Wilfred en Marisa hebben een aantal van hen in huis op-
genomen. 
In het verderop gelegen Onda kon in 2011 na jarenlange zendingsondersteuning 
een eigen voorganger aangesteld worden. Zijn salaris kon door de crisis echter 
niet meer bijeen worden gebracht en de voorganger – die zijn functie heeft neer-
gelegd – verdient zijn geld voorlopig noodgedwongen in het buitenland. 
De kerken in Spanje proberen zo goed mogelijk in te springen op de gevolgen 
van de economische crisis . Zo helpen kerken door middel van voedselbanken en 
crisisopvang. Maar die hulp loopt gevaar, want de crisis treft nu ook de kerken.
Spanjaarden hebben barmhartige Samaritanen nodig: kerken en zendingswer-
kers die naar hen omzien. Helpt u ze helpen? Lees meer op www.ecmnederland.
nl/spanjenoodoproep en steun door middel van een gift aan ECM onder vermel-
ding van ‘Noodfonds Spanje’.
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KORT NIEUWS • WOUTER EN MAAIKE VAN DER 
TOORREN AANVAARD

Het bestuur van ECM-
Nederland heeft 
Wouter en Maaike van 
der Toorren van harte 
aanvaard als kandidaat-
zendingswerkers in 
opleiding. Wouter en 
Maaike hebben het 
verlangen in Portugal 
mee te helpen met 
gemeenteopbouwwerk, met een focus op jeugdwerk. Het 
ECM-team in Portugal ziet uit naar hun komst. Bij voldoende 
financiële ondersteuning zullen ze in de zomer van 2013 met 
hun drie kinderen naar Lissabon verhuizen voor een theologische 
opleiding. Lees meer op www.ecmnederland.nl/vandertoorren.

KORT NIEUWS • NODIG EEN ECM-SPREKER UIT

Wilt u de missionaire bewustwording verbreden in uw gemeente, 
wijk of kring? Nodig dan één van de ervaren sprekers van ECM 
uit. Lees meer op www.ecmnederland.nl/sprekers.

KORT NIEUWS • STEPRACE HEEFT RUIM € 15.000,- 
OPGEBRACHT

Een veertigtal steppers heeft zich 13 oktober in het zweet 
gewerkt om geld op te halen voor het ECM-werk. De steppers 
konden zelf hun stepdoel 
kiezen. Er is voor twaalf 
zendingswerkers geld 
bijeen gestept. In totaal 
was de opbrengst ruim 
€ 15.000,-. Het was de 
zevende keer op rij dat de 
StepRace gehouden werd. 
Bekijk de foto’s op www.
ecmnederland.nl/steppen.

Steun het ECM-werk
Geef uw gift via: ING 254997
www.ecmnederland.nl

EUROPA 
VERLANGT 

GOED 
NIEUWS

HET EVANGELIE BIEDT
WARE WOORDEN EN 

DADEN

Lees inspirerende blogs op
ecmnederland.blogspot.com


