
Bijna vier maanden lang heeft Calabrië 
geleden onder de uitermate hoge 
temperaturen. Er waren dagen van 48 
graden in de zon! Het bezoek aan de 
diensten op zondagochtend werd daar 
niet minder om, alleen wanneer 
gemeenteleden op vakantie waren. Nu 
de scholen op 14 september na 3,5 
maand vakantie weer begonnen zijn, is 
er weer meer regelmaat in het 
gemeentebezoek.  
 
Voor de ouders is het overigens niet 
makkelijk om zo'n lange tijd de kinderen 
thuis te hebben; parttimewerk is hier voor 
jongeren niet te vinden, op een enkele 
uitzondering na.  
 
Esther, Pasquale en hun jongste zoon 
David zijn een weekje in Nederland 
geweest. Maar zoals zij zelf zeiden ‘zijn vijf 
dagen wel erg weinig’. 
  
Gemeentenieuws 
Sinds ruim een maand bezoekt Michele, 
een jongeman van 26 jaar, onze 
gemeente. Een vrouw uit Messina (Sicilië) 
getuigde tegenover hem en spoorde hem 
aan om de Bijbel te gaan lezen en de Heer 
in zijn leven toe te laten. Hij raakte zeer 
geïnteresseerd in het Evangelie. Door zijn 
werk als vertegenwoordiger – veel op reis - 
verslapte echter gaandeweg zijn 
enthousiasme. Via onze website kwam hij 
in onze gemeente terecht. Nu verlangt hij 
ernaar om naar Gods woord te luisteren. 
Hij heeft veel geestelijke ondersteuning 
nodig, wat door zijn reizen vanwege zijn 
werk niet mogelijk is. Ik zie uit naar een 
doorbraak in zijn leven. 
 
Ik schreef in de vorige nieuwsbrief over de 
dochter van Franco. Haar man heeft haar 
verboden om naar de diensten te komen, 
maar Esther bemoedigt haar vaak via de 
telefoon. 

Zowel Esther met haar man Pasquale als 
Debora en zr. Giliana uit Maida 
ondersteunen het werk van de Heer hier in 
Lamezia Terme. U begrijpt dat ik daar erg 
blij mee ben, nu Gerda ruim vijf jaar 
geleden heengegaan is. 
 
Bezoek uit Nederland 
Niet vaak hebben wij bezoek uit 
Nederland. In de vorige nieuwsbrief 
schreef Karin Barnhoorn over haar bezoek 
aan Lamezia. Tilly de Groot uit Schagen 
wilde al heel lang eens het zendingswerk 
hier zien. Ik was blij dat zij samen met haar 
vriendin Lidia kon komen. Ik ken Tilly al 
vanuit de jaren zestig, toen ze met haar 
man elke week naar Arnhem kwam om 
aan een kleine groep gelovigen 
bijbelstudie te geven. Voor mij was die 
week vakantie. Ik heb hun iets van 
Calabrië en Lamezia kunnen laten zien. 
Tilly heeft zowel in de zondagmorgen-
dienst als op de avond van de bijbelstudie 
gesproken. Heel fijn. Esther vertaalde haar 
heel goed. In augustus kwam een zuster 
uit Nederland bij Esther en Pasquale op 
bezoek en Karin Barnhoorn kwam nog 
eens om Debora te verrassen voor haar 
41ste verjaardag.  
 
Het belang van de  
radio- en tv-uitzendingen 
Dat de programma's via radio en televisie 
belangrijk zijn, concludeer ik uit diverse 
mondelinge reacties, zoals die van de 
eigenaar van een kappersschool, die ik 
ontmoette. Ook andere mensen laten mij 
dit weten. Een vrouw uit Messina belde me 
in mei op en vertelde dat ze altijd de radio-
uitzendingen beluistert die vanuit het 
evangelisch radiostation dichtbij Reggio 
Calabrie uitgezonden worden. Verder heb 
ik weer twee tv-programma's gemaakt. 
Eén daarvan had als onderwerp 'De 
Eeuwigheid' en werd afgesloten met een 
dialoog tussen Esther en mij. Ooit las ik 
over dit thema eens een uitspraak: “De tijd 
wijst naar een limiet, die ondertussen de 
eeuwigheid wegneemt. 
Enige tijd terug interviewde ik een vrouw 
die een winkeltje heeft in biologische 
groenten en fruit, maar die ook zelf-
gemaakte bijous en schilderijen verkoopt. 
Tijdens en na het interview legde ik een 
link naar de Bijbel. Mozes stelde bekwame 
en met wijsheid begaafde handwerks-
mannen aan voor bijvoorbeeld het maken 
van de kleding en de Efod van de 
Hogepriester en de geborduurde engelen 
op het voorhangsel. Ook legde ik uit dat 
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“Wie de Bijbel opent, doet het licht aan! 
Het Woord is het navigatorsysteem op je 

levensweg!”  

Beste zendingsvrienden,   

Doopdienst in de zee 



‘Veel Italianen zien onrecht om zich heen en maken 
zich er boos over. De Bijbel biedt richtlijnen en 

wijst op God, de rechtvaardige rechter.’ 
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gerechtigheid  
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gemeenten stichten in Europa: dé 
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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 
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het noodzakelijk is om goed voedsel 
te nemen. Voor geest en ziel is het 
van levensbelang om zich te voeden 
met het Woord van God en daarbij 
wijzende op Jezus, die het Brood en 
het Water des Levens is. 
 
Tot slot.... 
Het is altijd weer een bijzonder 
moment als de voorgangers van de 
diverse gemeenten als vrienden bij 
elkaar komen. Dit gebeurt doorgaans 
om de drie maanden. In juni en 
september vond dit weer plaats. 
Iedere voorganger zegt iets over het 
onderwerp dat ons is doorgegeven. 
Ook het onderlinge contact is zeer 
verrijkend en bemoedigend. 
Ik heb nog steeds contact met de 
Assemblies of God-voorgangers en 
mag in hun gemeente een boodschap 
vanuit Gods Woord doorgeven. 
Enkelen van hen spreken ook in onze 
gemeente. Daardoor wordt de 
eenheid in Christus bevorderd. 
 

Op 16 juli jl. werd ik vanwege staar 
aan mijn rechteroog geopereerd. Een 
en ander was in vijftien minuten 
gebeurd. Alles is heel goed verlopen. 
Het linkeroog zal hopelijk na 20 
oktober geopereerd worden.  
 
Bezoek aan Nederland 
Op 9 oktober jl., werd de jaarlijkse 
ECM Steprace gehouden. Bijzonder 
om hierbij aanwezig te kunnen zijn en 
een hele eer om de start van de 41 
steppers (ook enkele fietsers) te Zonsondergang - Thyrheense Zee 

Co Kaptein 

Esther en Debora 

Tilly spreekt in gemeente,  
vertaalt door Esther. 

mogen verzorgen. Er werd een 
bedrag van bijna €22.000,00 opge-
haald voor zendingswerkers. Gewel-
dig! Helaas was het niet mogelijk om 
steppers en sponsors voor mijn 
projekt te vinden; namelijk een 
bijdrage in de aanschaf van een meer 
professionele video/fotocamera. Ech-
ter, een gemeente in Nederland 
schonk hievoor €500,00. Er is nog 
een tekort van €200,00. Hopelijk zijn 
er enkele mensen die hieraan willen 
bijdragen. Ik heb opnamen van de 
steprace gemaakt, als ook een inter-
view met Hans Kuipers, direkteur van 
ECM en Rianne Bonk, rekruteerder 
op het kantoor in Deventer voor een 
speciale tv-editie. 
 

Gedurende drie dagen waren enkele 
zendingswerkers en bestuursleden 
van ECM bijeen voor een retraite. 
Heel waardevol, omdat er naast 
onderwijs veel tijd besteed werd aan 
persoonlijke overdenking als ook in 
groepsverband: dit stimuleert 
diepgang en verbetering van je leven 
met de Heer en in teamverband.  

Gebed gevraagd voor: 

 De familie Scalzo. Ik schreef in de 
vorige nieuwsbrief of u voor hen 
wilde bidden. Helaas hebben zij 
afgehaakt. Giovanni is met zijn zoon 
voor werk naar Zwitserland 
vertrokken. Blijf voor hen bidden. 

 Franco, die zich totaal in stilte heeft 
gehuld. Onbereikbaar. Hij bekeerde 
zich ongeveer dertig jaar geleden. 
Hij had altijd al veel ups en downs 
en vaak problemen.  

 

 De dochter van Franco, Rosanna. 
Dat zij weer de diensten kan gaan 
bezoeken en dat haar man tot 
bekering gaat komen. 

 Michele, die veel geestelijke onder-
steuning nodig heeft. 

 De voortgang van de radio- en tv-
programma's! Het blijft belangrijk 
om hiervoor te bidden. Ik heb nog 
de mogelijkheden en er is nog 
vrijheid om via de massamedia het 
Evangelie op diverse wijze door te 
geven. 
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