Beste zendingsvrienden,
Iemand schreef eens: “Leef zó dat
wanneer andere mensen kwaad over je
spreken, niemand hen gelooft!” Of anders
gezegd: “Leef zo dat de mensen, wanneer
zij vernemen dat je christen bent, niet
verbaasd zijn.” Daarmee is de beste
advertentie je eigen leven! Als wij vanuit
het contact met de Heer leven, dan kan dit
een voorbeeld voor mensen zijn om tot
geloof komen. Iemand zei me ooit: “De
mensen nemen een voorbeeld veel eerder
aan dan je raad.”

whatsapp. De laatste tijd werd in mij het
verlangen geboren om wat anders te doen.
Iets wat uiterst eenvoudig is, maar toch
efficiënt! Wat is uiteindelijk belangrijker dan
het Woord van God? Ik ben dus begonnen
om elke dag wat uit de Bijbel en uit een boek
voor te lezen en dit op mijn mobieltje op te
nemen. Helaas is mijn mobieltje daarvoor
niet echt geschikt. Vaak moet ik wat
uitwissen en daarvoor moet ik veel geduld
opbrengen. Toch kan ik op die manier wat ik
inspreek “uitdelen” aan een ieder die dat wil!

Een fijn bericht
Remus Ion en zijn vrouw Ciresica bezoek ik
al ruim een jaar. Op 7 februari jl. gaf Remus
zijn leven eindelijk aan de Heer. Er is al een
verandering in hem te zien: hij stopte meteen
met roken.

In Italië, en vooral in Calabria, wordt weinig
gelezen. Er bestaat geen leescultuur, dus
veel christenen onthouden zich de vreugde
van een opbouwend woord. Ik heb al veel
goede reacties gekregen en velen danken
God hiervoor.

Uitbreiding van de tv-programma's
Het evangelische tv-station “Tutto Evangelo”
in Polla, hier 280 km vandaan, zendt sinds
kort mijn tv-programma's vele keren per
week gratis uit. Het is in heel Italië te zien. Ik
bezocht ook de tv-studio van voorganger
Remo Cristallo in Napels. Ook hij zendt via
zijn tv-zender “Oltre” mijn tv-programma's uit,
in Napels en omgeving. Dank voor deze
ontwikkelingen, de Heer is goed!

Ik ben ervan overtuigd dat ons “liefdesverhaal” met Jezus niet iets is wat op zichzelf
staat. Het moet niet bij ons ophouden! De
Bijbel spreekt erover hoe de ene generatie
aan de volgende iets moet doorgeven en hoe
de Bijbelse beloften niet alleen voor ons zijn,
maar ook voor de toekomstige generatie(s)!

Ik groet u allen hartelijk en ik dank u voor uw
geestelijke en financiële bijdrage, waarvoor
de Heer u zeker zal zegenen! Hieronder dit
keer bijdragen van mijn dochters Esther en
Debora.
Co Kaptein.
ITALIE HEEFT CHRISTENEN NODIG DIE
EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN ZIJN
IN HUN DAGELIJKS LEVEN
Lieve allemaal,
In het afgelopen jaar heb ik vele mensen
kunnen bemoedigen door het gebruik van
één van die moderne smartphones met

Wilt u blijven bidden voor onze zonen
Jonathan en David? Zij hebben gebed nodig,
want als tiener in deze maatschappij leven is
niet eenvoudig. Binnenkort wordt Jonathan
18. Hij gaat momenteel niet meer naar
school, wat voor ons een groot verdriet is. Hij
wil niets van Jezus weten en wil zijn eigen
ervaringen opdoen. Natuurlijk is dat normaal,
maar wij blijven geloven dat het zaad dat in
hem gelegd is – vroeg of laat – vrucht zal
dragen!
Pasquale gaat door een periode van
lichamelijke en morele vermoeidheid. Het is
niet eenvoudig om negen uur per dag je werk
staande te moeten doen. Dit jaar wordt hij
50! Hij is stabiel in zijn geloofsleven en vindt
het fijn om te prediken.
Ik heb in mijn hart nog veel projecten en ik
vraag u daarvoor te bidden, maar ook om
ons visie, vastbeslotenheid en het vermogen
tot onderscheiding te geven. Zo gaan wij als
gemeenteteam onvervaard door, vanuit
geloof en inzet, met vreugde en vastbeslotenheid voor de gemeente, voor Gods
werk en door middel van ons getuigenis van
elke dag! De Heer zij geloofd en geprezen
voor alles wat Hij ons elke dag geeft.
In liefde.

Esther met Pasquale: 45ste verjaardag
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“De beste advertentie
is je eigen leven!”

gerechtigheid

Belangrijk bericht:
Het radiostation “Radio Italia
Anni '60” zendt niet meer uit. Ze
zijn overgegaan op internet. Dat
betekent dat de radioprogramma's die Co Kaptein daar
uitzendt nu te beluisteren zijn op
www.radiocittastereo.it. Klik op
'Italy Radio Station', dan op
'zoeken': Radio Città Stereo. De
uitzendingen zijn op maandag
en donderdag 14.15 uur.

‘Veel Italianen zien onrecht om zich heen en maken
zich er boos over. De Bijbel biedt richtlijnen en
wijst op God, de rechtvaardige rechter.’

Dank- en gebedspunten
 Dank voor de bekering van Remus.  In de gemeente gaat het goed. We
Bid dat hij nu doorgaat in het prille hielden een dienst waar bijna alle
geloofsleven en dat zijn broer Daniele gelovigen een bijdrage leverden, onder
en Ciresica zich spoedig zullen meer door het geven van een
bekeren.
getuigenis en het lezen van een
Dit
alles
werd
 Dank de Heer voor de uitzendingen, bijbelgedeelte.
die nu ook in heel Italië en in Napels afgewisseld door het zingen van een
lied en een kort woord. Het is
en omgeving te zien zijn.
 Bid voor degenen die de tv-uitzen- opgenomen om op tv uitgezonden te
dingen volgen, dat hun harten aange- worden.
raakt mogen worden.

Hallo lieve mensen,

Debora met jongste kind, Rubin Jos

Roemeens echtpaar

Hier ook even iets over mij en mijn
familie. U begrijpt dat ik erg druk ben
met Rubin, die op 5 april jl. 2 jaar
geworden is, maar ik vind het bijzonder
dat mijn man Roberto mij hierbij kan
helpen. Hij kan zijn werk overal doen en
wanneer het hem uitkomt. Sinds kort
werk ik bij een muziekschool als vocal
coach. Ik geef dus zangles. Ik kan daar
ook vaak over de Heer praten. Ik dank
de Heer dat ik op deze manier over
Hem kan vertellen. Zelf heb ik op dit
moment geen optredens, slechts
wanneer ik uitgenodigd wordt door een
gemeente om daar te zingen, maar dat
gebeurt heel zelden. Dat komt omdat
elke kerk zijn eigen muzikanten en koor
heeft.
Ron, onze oudste, moet aan zijn kaak
geopereerd worden. We wachten op de
oproep van het ziekenhuis in Florence.

Ook daarin zijn we afhankelijk van God:
Hij weet het beter en wij vertrouwen op
Hem. Mama zong altijd: "Weest blij in
de Heer en zing verheugt! Amen!
Halleluja!" En dat wil ik steeds meer
doen. Zing het met mij elke dag en blijf
met mij bidden voor de mensen die
Hem nog niet kennen.
Gods zegen,
en bedankt voor jullie gebed.

Debora Kaptein

COLOFON

verlangt

Italië

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 - 0570637537
ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

www.kaptein.news2all.org

Het gemeentegebouw in Napels, waar mijn tv-programma's nu uitgezonden worden

