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“Mijn God zal uit Zijn rijkdom 
in Christus Jezus u alles 
geven wat u nodig hebt.”  

 

Fil.4:19 

Beste zendingsvrienden,   
Bovenstaande tekst schreef de 
apostel Paulus aan de gelovigen van 
Filippi die hem financieel hadden 
ondersteund door hun ‘liefdegaven.’ 
Hetzelfde kan ik schrijven aan 
degenen die mij ook de afgelopen 
maanden weer een gift stuurden voor 
het werk dat ik voor de Heer hier mag 
doen. Het is niet alleen voor mijn 
levensonderhoud, maar ook kan ik 
hierdoor wat gemeenteleden helpen 
die in financiële nood verkeren. Dit 
alles is dus mogelijk geworden door 
uw hulp en hiervoor wil ik u heel 
hartelijk en oprecht bedanken! 
 
Bekering 
U weet dat ik diverse keren over het 
Roma-echtpaar Cosimo e Antonella 
Berlingieri geschreven heb. Ik wil u 
graag iets vertellen over hun leven als 
getuigenis van Gods ingrijpen en 
voorziening. U weet dat Cosimo zich in 
het verleden heeft beziggehouden met 
criminele en duistere praktijken. Hij heeft 
(o.a.) drie en een half jaar doorgebracht 
in de gevangenis van Cosenza. In de 
gevangenis daar was iedere week een 
dienst. Cosimo begon deze diensten te 
bezoeken met een houding van ‘ik heb 
toch niets anders te doen.’ Er volgden 
diverse persoonlijke gesprekken met o.a. 
de voorganger en dit leidde uiteindelijk 
tot zijn bekering en later de doop in de 
gevangenis. Toen hij weer naar huis 
mocht, had hij negen maanden 
huisarrest. De politie kwam elke avond 

om te controleren of hij thuis was. Zowel 
in de gevangenis als thuis heeft Cosimo 
veel in de Bijbel gelezen. Een hele 
prestatie, want omdat hij slechts de 
eerste klas van de basisschool heeft 
doorlopen, moet hij de tekst woord voor 
woord spellen! Sinds die tijd bezoek ik 
hem en zijn gezin (vrouw en vijf 
kinderen) regelmatig. Ik ben de Heer 
dankbaar dat ik hen regelmatig financieel 
kan ondersteunen. Zijn vrouw Antonella 
nam vorig jaar de Heer aan en werd niet 
lang daarna in zee gedoopt. Zij 
bezoeken trouw de gemeente. Cosimo 
heeft gedurende vijf maanden in een 
grote Chinese winkel gewerkt maar 
helaas werd hij ontslagen en dus is hij nu 
al ruim een maand zonder werk. U 
begrijpt dat het voor hen niet gemakkelijk 
is om ‘bij de dag’ te leven. Antonella 
heeft diverse fysieke problemen. 
Ondanks de problemen blijft Cosimo 
echter positief. Ik vraag u met klem voor 
deze familie te bidden! 
 
God werkt door alles heen! 
In de prediking sprak ik laatst over moed 
houden. Door alles heen (financiële, 
fysieke of andere problemen) is het 
belangrijk om niet ‘bij de pakken neer te 
gaan zitten.’ Paulus schreef dat hij vol 
goede moed was, ondanks alle dingen 
die hij had mee gemaakt. Veel 
gemeenteleden kunnen maar net 
rondkomen en anderen hebben geen 
enkel inkomen. Sommigen hebben 
fysieke problemen. Maar dan denk ik 
aan de teksten in Romeinen hoofdstuk 8: 
“God doet alle dingen meewerken voor 
diegenen, die Hem liefhebben”... en: “in 
dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 
in Christus!”   

Andere belevenissen 
Nausica Della Valle, een journaliste van 
een grote nationale tv-zender getuigde 
van haar bevrijding. Zij was lesbisch. Ik 
heb haar getuigenis opgenomen en haar 
geïnterviewd toen zij in het Stedelijk 
Theater van Catanzaro sprak. Dit 
programma werd eind mei uitgezonden 
en later herhaald op een regionale tv-Co en de familie Berlingieri  

“U kunt al het mogelijke doen, maar 
God kan het onmogelijke doen!” 



“Italië heeft geen religie nodig, maar Jezus Christus, Die 
de mens zekerheid van behoud voor de ziel geeft!” 
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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 

zender. U kunt haar getuigenis beluisteren via YouTube of Facebook. U 
moet dan Missione Buona Novella intikken. Let wel, de uitzending is 
geheel in het Italiaans! God is machtig, Hij die haar leven totaal 
veranderde! 
 

Eind april was hier aan de kust een jeugdconferentie waar ook mijn 
kleinzoon David aan deel nam. Deze conferentie werd georganiseerd 
door een voorganger uit Lamezia Terme. Ik heb één van de 
organisatoren kunnen interviewen en daarbij heb ik ook wat zang en een 
boodschap van een gastspreker kunnen opnemen ten behoeve van een 
tv-programma. Het was een gezegende tijd. 

De kinderen worden gezegend 

Samen met andere moeders bidden 

Gebedspunten 
• de financiële problemen van mijn 
dochters en hun gezin en voor 
diverse gemeenteleden. Ook voor 
het vinden van werk voor enkelen 
van hen; 

• het Roma gezin Berlingieri; 
• de radio- en tv-programma's. Wij 

willen graag dat mensen gaan ont-
dekken dat Jezus het antwoord is 
op het probleem van zonde;  

• de diverse gemeenteactiviteiten. 
Dat de gemeente ook in aantal zal 
groeien en vooral meer jeugd zal 
gaan aantrekken. Ook gebed 
gevraagd voor de geestelijke 
ontwikkeling van enkele 

gemeenteleden. 
Dankpunten: 
• mijn dochter Esther en haar man 

Pasquale, mijn dochter Debora en 
haar man Roberto die trouw de 
gemeente dienen met hun talent
(en); 

• de Evangelische Calabrese 
Gemeenschap. 

Esther organiseert om de twee 
weken op de zaterdagavond een 
“Mom's in Prayer” wat door de 
moeders van de gemeente niet 
alleen gewaardeerd wordt, maar ook 
voor hen tot zegen is. 
 

Debora geeft nog steeds om de 
twee weken zangles/zangtechniek. 
Het Gospel Choir wordt goed 
bezocht; niet alleen gelovigen, maar 
ook jonge mensen van ‘buiten’ doen 
mee. Er is een goede onderlinge 
band en er wordt regelmatig een lied 
ingestudeerd.  
 

De CEC (Evangelische Calabrese 
Gemeenschap) had niet lang gele-
den haar regelmatige bijeenkomst 
van voorgangers en oudsten. Er 
bestaat onderling een goede broe-
derlijke band. Als er door één van de 
voorgangers een evangelisatiecam-
pagne of een manifestatie gehouden 
wordt, dan ondersteunen diverse 
andere gemeenten daarbij door hun 
aanwezigheid en voorbede. Een 
goede en gezegende ontwikkeling 
hier in Calabrië! 
 

Helaas wil de gevestigde pinkster-
organisatie van Italië geen samen-
werkingsverband met andere zoge-

Co Kaptein 

naamde ‘vrije evangelische groe-
pen.’ Gelukkig heb ik met enkele 
voorgangers van de ADI (Le Assem-
blee di Dio) een goed contact. Hoe 
dan ook, het Evangelie wordt ook in 
Calabrië gepredikt en er zijn in de 
afgelopen vijftig jaar vele gemeenten 
ontstaan. 
 

Ik wil eindigen door u Gods rijke 
zegen toe te wensen en u opnieuw 
te bedanken voor uw geestelijke en 
financiële bijdrage! Ik wil God vert-
rouwen in Zijn voorziening voor mij 
en anderen waarvoor ik u in deze 
nieuwsbrief gebed gevraagd heb.  
 

De hartelijke groeten vanuit het 
mooie Calabrië.  
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