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“Wie de goddeloze vrijspreekt en wie de 
rechtvaardige schuldig verklaart, zijn 

voor de Heer een gruwel, allebei.“ 
 

Spreuken 17:15, HSV 

Beste zendingsvrienden,   
“De wet is voor iedereen gelijk!” staat op 
de muur achter de tafel, waar de rechter 
zit. Deze spreuk wordt door vele Italianen 
tegengesproken. Want het gebeurt helaas 
vaak dat een rechter omgekocht wordt of 
dat hij min of meer gedwongen wordt om 
iemand vrij te spreken. 
 
God echter is Rechter en Hij zal recht-
spreken. Bij Hem is er geen onderscheid: 
Zijn Heiligheid verplicht Hem om elke vorm 
van overtreding van de Wet en zonde te 
straffen. De boodschap die ik hier doorgeef, 
is rechtdoorzee: verloren of behouden! Wet 
of genade! Er bestaan geen compromissen 
of tolerantie in het Evangelie van Jezus 
Christus. De liefde voor het “verlorene” roept 
op om het geloof te aanvaarden, zodat 
genade de plaats inneemt van het oordeel, 
die in Christus is verschenen.  
 
Gemeente en zending 
De gemeente behoort een zendings-
gemeente te zijn. Wij zijn gered door Jezus 
om anderen op te roepen om gered te 
worden door het geloof in het volbrachte 
offer van Jezus. Ik en de andere voor-
gangers in de evangelische gemeenten 
roepen de mensen vaak op om door een 
integer dagelijks leven in woord en daad een 
levend getuigenis van Jezus te zijn. 
 
Begin vorige maand sprak een jonge 
evangelist en rapzanger uit Turijn hier op een 
pleintje dicht bij de hoofdstraat van Lamezia 
Terme. Bijzonder gemotiveerd en geïnspi-
reerd bracht hij door middel van rap zijn 
getuigenis, met de oproep Jezus in je leven 
toe te laten; woorden die spreken van 
persoonlijke ervaringen. 

De tv-uitzendingen staan altijd in het teken 
van hoop; de mogelijkheid om eeuwig leven 
in Jezus te ontvangen. Zo interviewde ik 
kortgeleden een broeder uit Cosenza die 
vijftig jaar geleden tot bekering kwam tijdens 
een tentevangelisatie. Als hobby schildert hij 
bestaande werken van kunstschilders na; 
heel bijzonder! Hij gaf een duidelijke 
boodschap door aan de mensen in zijn 
omgeving. De boodschap van vrede en 
bevrijding van zonden. 
 

Raimondo kwam ruim twintig jaar geleden tot 
geloof en werd bevrijd van de verslaving aan 
drugs, maar na ruim drie jaar viel hij terug in 
zijn oude leven. Sinds vorig jaar zomer 
bezoek ik hem en zijn vrouw Marisa 
regelmatig. Nog steeds wil Raimondo de 
Heer als zijn Bevrijder niet aannemen. Is dat 
niet triest? Marisa wil wel doorgaan, nadat zij 
een aantal maanden terug haar leven aan de 
Heer toevertrouwde.  
 

Vorige maand vertoonden wij in de 
gemeentezaal de film Couragious, die een 
diepe indruk bij de gemeenteleden naliet en 
veel emotie opriep. De film laat duidelijk zien 
dat God voorziet en dat degenen die Hem 
volgen geen compromis moeten sluiten door 
leugens te bezigen of duistere praktijken toe 
te passen.  
 

Vorig jaar december kwam Gioele tot 
bekering, maar door diverse omstandig-
heden en doordat het werk voor hem 
toenam, is hij niet doorgegaan op “de smalle 
weg”. 
 

Een jong verloofd stel kwam in de gemeente, 
maar wordt vaak afgehouden door diverse 
zaken om naar de gemeente te komen. 
 

Cosimo, een Romazigeuner, kwam door 
onrecht in de gevangenis terecht omdat zijn 
broer drugs bij hem in de auto had gestopt. 
In de gevangenis kwam hij tot bekering en 
liet zich samen met twee andere 
gedetineerden dopen. Nu heeft hij streng 
huisarrest tot januari 2018. Er is een grote 
verandering in zijn leven gekomen: het oude 
leven van stelen (o.a. auto's) en van leugens 
heeft hij vaarwel gezegd. Ik mocht zijn vrouw 
Antonella tot de Heer brengen. Hun oudste 
dochter van 16, Donatella, had een 
kankergezwel in haar hoofd. Zij heeft 
epilepsie, kwam in een coma terecht en 
moest overgebracht worden naar Sicilië voor 
een operatie. Velen hebben voor haar 
operatie gebeden; het slagingspercentage 
was slechts 1 procent! Maar het wonder 
geschiedde; zij heeft het gehaald en er is 
zelfs geen verlamming opgetreden, wat 
zeker mogelijk was geweest. God is goed!  

Mijn bevriende  Pinkstervoorganger  
uiteenzetting van onderwerp op de   

            voorgangersontmoeting  op 21 okt. Jl.  



‘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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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 

Wèl moet zij de eerstkomende tijd 
nogmaals terug naar Messina voor 
verder onderzoek, omdat men toch 
vreest voor bloedingen in de hersenen. 
Graag uw gebed dat God ook nu weer 
zal voorzien en dat Donatella volledig 
zal herstellen.  
 
Cosimo heeft een vergunning van de 
politie om op zondagmorgen naar de 
gemeente te komen. Hij geniet er heel 
veel van. Ook van de vele bezoeken die 
ik hem en zijn gezin breng. Hopelijk kan 
hij werk krijgen en toestemming van de 
politie krijgen om werk te verrichten, 
want hij heeft nu geen enkel inkomen. 
 
Anderhalf jaar geleden kwam ik in 
contact met Stefania en haar 
Amerikaanse man Valentino, maar tot 
een volledige overgave kwam het niet, 
al bezocht ik hen vaak. Bijna een jaar 
zijn zij weg geweest, maar nu is er weer 
contact. Stefania kreeg in januari dit jaar 
een infarct, waardoor zij nu met twee 
stokken moet lopen. Stefania kende 
Jezus al diverse jaren geleden en hielp 
een aantal maanden maanden op het 
schip Logos. En nu weer dit leven 
“zonder Jezus”; iets wat hen in veel 
hachelijke situaties bracht. 
 
Ik wil iedereen die het werk van de Heer 
hier in Calabria regelmatig steunt 
oprecht bedanken. Voorbede voor mij, 
mijn dochters, hun echtgenoten, de 
gemeente en Lamezia Terme blijft 
enorm belangrijk!  
 
Dank u wel, in Christus verbonden,  

omgeving 

Co Kaptein 

Conferenza Liberazione-Pizzo 

Doorkijk bij kurkboom op de 
Thyreensche Zee.  

Dank- en gebedspunten 

• Raimondo, die weer is teruggevallen 
in het leven van leugens en drugs 
enz.; 

• dat Marisa door zal gaan om de 
Heer te volgen en de gemeente te 
bezoeken. Heel moeilijk voor haar, 
omdat alles op haar schouders 
neerkomt en zij een klein restaurant 
runt; 

• dat de evangelisatie van begin 
vorige maand en de tv-uitzendingen 
vrucht zullen dragen; 

• dat God gaat voorzien voor mijn 
dochter Esther en haar man Pas-
quale, mijn dochter Debora en haar 
man Roberto, omdat zij het 
financieel moeilijk hebben; 

• dat Gioele terugkomt tot de Heer en 
zijn vrouw Caterina tot geloof zal 
komen; 

• voor Stefano en Ivana, het jonge 
stel; 

• dat Siresica, de vrouw met wie 
Remo samenwoont, tot bekering zal 
komen. De Heer voorzag in werk 
voor Remo bij een klein bouwbedrijf; 

• voor werk voor Antonella. Ze heeft 
deze zomer gelukkig wel wat 
gewerkt, maar het blijft een precaire 
situatie, omdat zij geen enkel 
inkomen heeft en toch de 
rekeningen moet betalen; 

• voor werk voor Cosimo of zijn vrouw 
Antonella en de bekering van zijn 
familie; 

• Ontmoeting voorgangers en 
oudsten van de CEC  

Calebrese Evangelische 

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Co+Kaptein
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl
http://www.kaptein.news2all.org/

