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“Mij aangaande, het is mij goed 
nabij God te zijn, de Here heb  
Ik tot mijn toevlucht gesteld,  

en ik wil van al Uw werken 
vertellen.”  

 

Psalm 73:28  

Beste zendingsvrienden,   
Uitdrager van licht 
Gods werk gaat door, is tijdloos en werkt op 
veel manieren en in diverse landen door in 
Gods kinderen. Zo ook in Calabrië. Het 
principe van evangelisatie is: zaaien en 
oogsten. Dat kost strijd en moeite, inzet en 
volharding. ”Strooi het brood uit op het water 
en je zult het vinden na vele dagen”, schreef 
Salomo. Vaak heb ik gedacht dat je beter 
kunt zeggen “na vele jaren.” Ik blijf 
verwachten dat er een oogst zal komen na al 
die jaren van evangelisatie en “doen, wat je 
hand vindt om te doen”. Corrie Ten Boom 
schreef in één van haar boeken: “Elke 
christen, zendeling en elk onbekeerd mens, 
zendingsveld!” Bent u een uitdrager van het 
Licht der wereld, Jezus Christus, in uw 
omgeving? 
 
Getuige zijn  
Vorige maand ontmoette ik de voorganger 
van de pinkstergemeente van Catanzaro 
Lido. Deze voorganger vertelde mij dat een 
echtpaar dat al jaren de gemeente bezoekt, 
twintig jaar geleden tot bekering is gekomen 
door één van mijn tv-programma’s. Bemoedi-
gend! Wie weet hoeveel mensen tot een 
nieuw leven in Christus kwamen ten gevolge 
van de tv-programma’s? 
 
Vorige maand trad mijn dochter Debora in 
diezelfde pinkstergemeente op met de evan-
gelische zanger Luca Durante. Zij vergezelde 
hem voor een week hier in Calabrië. Ik heb 
hem geïnterviewd voor een tv-programma en 
opnamen gemaakt van zijn concert.  
 

Niet alleen via een persoonlijk getuigenis, 
maar ook via WhatsApp, Facebook en 
Instagram is het mogelijk mensen te 
bereiken door een woord, een bemoediging. 
Mijn dochters, Esther en Debora staan 
gelovigen bij in hun problemen, vragen en 
geloofsleven. Ik mag dat doen voor de 
Romafamilie en anderen. 
 
In deze nieuwsbrief wil ik graag een 
getuigenis van een zuster uit onze gemeente 
met u delen. Zij is getrouwd met Franco en 
zij hebben twee zoons. Eén van haar 
kleinzoons moest met vijf maanden al een 
zware operatie ondergaan. De gemeente 
heeft hiervoor gebeden en alles is goed 
gekomen. Prijst de Heer. Fiorella maakt 
sinds een half jaar onderdeel uit van de raad 
en helpt mee met het organiseren van 
“Mom's in Prayer” waarvan Esther de leiding 
heeft. 
 
Getuigenis Fiorella: 
“Mijn naam is Fiorella en ik ben 57 jaar. Ik 
ben geboren in een katholiek gezin. Dankzij 
de bekering van mijn oom, die vervolgens 
voorganger werd van de gemeente ”Mara-
natha” in Catanzaro, werd ik nieuwsgierig 
naar wie Jezus is, maar vele jaren was ik 
slechts een sympathisant. Ik kwam tot 
bekering toen mijn lieve vader op 
negenenvijftigjarige leeftijd ten gevolge van 
een ernstige ziekte overleed. Ik wil niet 
uitgebreid bij deze moeilijke periode stil 
staan, maar ik kan u zeggen dat toen ik de 
Heer in mijn lijden aanriep, ik vanaf dat 
moment een Vader kreeg die in geestelijke 
en ook in materiële zin voortreffelijk voor mij 
zorgt. De verantwoordelijkheden die na de 
dood van mijn vader op mij afkwamen waren 
erg zwaar: wij hebben een familiebedrijf met 
werknemers in de bewerking van levens-
middelen. Dit is een grote verantwoordelijk-
heid. Mijn twee broers waren in die tijd nog 
klein waardoor alles op mijn schouders 
terecht kwam, maar ik heb in die tijd zo Gods 
werk in mij mogen ervaren. Ook voor wat 
betreft materiële problemen zorgde Hij voor 
ons. Op een gegeven moment vroeg ik mij af 
waarom God mij zoveel aandacht en begrip 
schonk. Later begreep ik dat ik niets 
speciaals had gedaan. Integendeel. Het 
kwam allemaal door Zijn grote en barm-
hartige liefde die onmetelijk is!  
 
Op 29 augustus 1993 besloot ik om Jezus te 
volgen door middel van de waterdoop. Na de 
vroegtijdige dood van mijn oom die 
voorganger was, ging ik door een heel zware 
periode. Ik ondervond tegenstand van mijn 

Interview met Luca Durante 



‘Italië heeft het nodig om een andere richting in 
te slaan door Jezus toe te laten voor een nieuw 
leven, voor vrede en een toekomst die zeker is.’ 

C
O

L
O

F
O

N
 

verlangt 
 Italië 

zekerheid 

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 

man die mijn bezoek aan de gemeente 
in Catanzaro niet prettig vond. Om toch 
bij de diensten aanwezig te kunnen zijn, 
ben ik overgestapt naar de “Bethel” 
gemeente in Lamezia Terme. De 
samenkomsten worden daar op de 
zondagmorgen gehouden terwijl het in 
Catanzaro op de zondagavond was: dat 
veroorzaakte de twist tussen mij en mijn 
man. Nu moedigt mijn man mij aan om 
naar de gemeente te gaan. Hij maakt 
zich zelfs zorgen als ik er niet heenga! 
Ik verlang ernaar dat hij zich ook zou 
bekeren door mij bijvoorbeeld toe te 
staan dat ik thuis bid, zodat ik vrijelijk 
mijn geloof kan uiten, maar ik bid de 
Heer dat hij tot bekering zal komen. Na 
vele jaren voel ik me echt gelukkig dat 
ik de Heer volg: Ik dank Hem ieder 
ogenblik, want als ik Hem niet zou 
hebben aangenomen als mijn Redder, 

Samenkomsten op zondag 

Co Kaptein 

dan zou ik zeker verkeerde keuzes 
gemaakt hebben, met heel veel leed tot 
gevolg voor mezelf en anderen.’  
 

Ik wil u hierbij vooral Gods rijke zegen 
toewensen en een ieder heel hartelijk 
danken voor de financiële bijdragen en 
voorbede.   
 
Mijn oprechte hartelijke groeten.  

Dank- en gebedspunten 

• De doorwerking van Gods Geest in de 
mensen die de tv-programma’s 
hebben gezien. 

• Voor Debora en Esther die zich 
inzetten voor het werk van de Heer in 
de gemeente en op andere manieren. 

• Voor het Roemeense echtpaar 
Sabau. Zij hebben twee dochters van 
7 en 12 jaar. Valentino helpt mee met 
de beurtdienst voor de tieners. Zijn 
vrouw Gabriela kreeg borstkanker en 
er volgde een nare tijd vanwege de 
chemotherapie. Zij is nu vrij van 
kanker! 

• Voor Lisa. Haar dochtertje Noémi is 
autistisch. Dit is soms zwaar en 
moeilijk. Haar geloof wordt erg op de 
proef gesteld. 

• Voor de Roma-familie Berlingieri die 
nog steeds geen gemakkelijk leven 
hebben; voor levensonderhoud en 
gezondheid. 

• De Roemeense broeder Remo komt 
al een half jaar niet in de gemeente. 
Hij gaat door een moeilijke periode 
waarin hij zich ook afkeert van mij 
persoonlijk en van de  gemeente. Bid 
dat hij tot inkeer komt en Gods liefde 
opnieuw ervaart. Ik bezocht hem en 
zijn partner in het verleden regelmatig.      

Optreden in een Assemblies of God-gemeente  
van  mijn dochter Debora met de evangelische zanger Luca Durante 

Co geeft zegen 

Debora zingt in een  
Assemblies of God-gemeente  
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