Beste zendingsvrienden,
Graag houd ik u op de hoogte van het
werk dat ik hier voor de Heer mag
doen. Degenen die regelmatig mijn
brief lezen, weten hoe het hier gaat.
Dat neemt niet weg dat ik u, hoe dan
ook, regelmatig van de laatste
ontwikkelingen op de hoogte wil
stellen. Ook al is het nieuws niet altijd
even spectaculair, ik ben ervan
overtuigd dat wat in de naam van
Jezus gedaan wordt waarde heeft en
zijn uitwerking niet zal missen!
Het jaar 2021 is voorbij. Een nare tijd
vanwege het coronavirus dat veel
maatregelen en restricties met zich
meebracht, en nog steeds veel
problemen veroorzaakt. Hopelijk zal het
dit jaar voorbij zijn. Persoonlijk heb ik
Gods bescherming ervaren, mede door
Gods belofte uit Psalm 91.
Wat overtuigt mensen?
In het dagelijks leven zal degene die
gelooft, zowel in in woord en daad, aan
de mensen laten zien dat hij een
wedergeboren
christen
is.
Een
veranderd mens! Niet door kennis van
het Woord, al is dit van groot belang.
Jezus sprak over het “licht” zijn in de
wereld. Iemand schreef eens: “De
grootste gift die je aan anderen kunt
geven, is jouw voorbeeld.” Door onze
handel en wandel tonen wij dat Christus

in ons leeft. Ik onderwijs vaak over de
absolute noodzaak een integer leven te
leiden. Verder moeten wij de mensen
benaderen vanuit bewogenheid en de
liefde van Jezus, in welke vorm dan ook.
Gemeenteleven
De Roma-familie Berlingieri heeft een
moeilijke
tijd
doorgemaakt.
Hun
veertienjarige dochter Pia Roberta kreeg
epileptische aanvallen. In het ziekenhuis
kreeg ze kalmerende middelen: ze had
last van angst en nervositeit Ze was nog
maar enkele dagen thuis uit het
ziekenhuis toen ze opnieuw aanvallen
kreeg. Ze werd met de ambulance naar
het ziekenhuis van Messina op Sicilië
gebracht. Het leek erop dat er wat
verbetering was, maar eenmaal thuis
begonnen de heftige aanvallen opnieuw!
Zij kreeg diverse onderzoeken, maar de
artsen konden niets vinden. Ik heb in die
tijd veel gestreden en de overwinning
van Jezus over satan op Golgotha
geproclameerd. Zij is nu al enkele weken
zonder aanvallen en neemt kalmerende
middelen in. Toen Pia thuis was, werd
haar 14e verjaardag alsnog groots
gevierd. Prijs de Heer voor Zijn kracht,
waardoor er herstel intrad.
Gabriela kreeg dit jaar borstkanker. Na
chemo- en radiotherapie is zij volkomen
genezen. Maar wij geloven dat ons
volhardend gebed hier eveneens van
invloed op is geweest. Deze Roemeense
zuster heeft de Heer heel reëel ervaren.
Haar man Valentino geeft sinds een half
jaar les aan de tieners in onze
gemeente, samen met mijn dochter
Debora. Wij hebben een machtig God!
Onze zuster Giliana, die mede-oudste in
de gemeente is, is erg trouw. Zij heeft
enkele lichamelijke kwalen, maar telkens
genas de Heer haar. Zij getuigt graag
aan de mensen in haar woonplaats
Maida, hier achttien kilometer vandaan.
Zij en vele andere gemeenteleden zijn
erg trouw in het bezoeken van de
diensten.

Interview met Esther voor de TV uitzending

De afgelopen periode hebben de tieners
in onze gemeente een lied ingestudeerd
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“Een persoon toont wie
hij is met wat hij doét,
niet met wat hij heeft”

zekerheid

‘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.’

onder de enthousiaste leiding van mijn dochters Esther en Debora. Met
Kerstmis brachten zij dit lied in de gemeente ten gehore. Enkelen
bespeelden het keyboard. Ron, mijn kleinzoon drumde en een andere
jongen speelde gitaar. Wij hadden zo’n bijzondere dienst! Het thema van
de prediking was: Het feest van de Koning!
Evangelisatie blijft noodzakelijk
Schreef apostel Paulus niet dat de mensen het Evangelie alleen te
weten komen, als het hun verteld wordt? Elke christen moet een getuige
van Christus zijn en de mensen uitnodigen om Hem aan te nemen om
vrede en behoudenis te ontvangen!

Co met de familie Berlingieri

Televisie is één van de belangrijkste
middelen om het Goede Nieuws
door te geven. Ik had de
gelegenheid om fijne getuigenissen
op te nemen, bijvoorbeeld een
gesprek met een echtpaar dat
twintig jaar geleden door een tvprogramma werd geraakt en Jezus
toeliet in hun leven. Ik heb ook een
paar maal de dienst opgenomen
van “Christus is het Antwoord”, die
in Cosenza en Reggio Calabria hun
evangelisatietent hadden opgeslagen. Ik interviewde drie personen
die hieraan meewerken. Verder was
er een bijzondere getuigenis van
een Bulgaarse jongen en van de
Zuid-Italiaanse vertegenwoordiger
van Open Doors. Ik vraag u voor
deze tv-uitzendingen te blijven
bidden; dat de Boodschap in de
juiste aarde mag vallen.
Ook nu weer hebben enkele
gemeenteleden en ik bijna tweehonderd scheurkalenders uitgedeeld. Ik weet dat er mensen zijn,
die dit met regelmaat lezen. De
Heilige Geest zal Zijn werk doen om
de mensen ervan te overtuigen Zijn
Enige Zoon als Redder aan te
nemen. God vraagt van ons dat wij
blijvend groeien in heiligheid en dat
wij een duidelijk getuigenis geven in
deze duistere wereld door middel
van woord en daad.

Kinderen zingen tijdens het
kerstfeest in de kerk

Dank voor uw financiële bijdragen
en voor uw voorbede. Weet dat ik
voor u allen bid!

Dank- en gebedspunten
• Voor de familie Berlingieri en de
andere broeders en zusters van
de gemeente.
• Dat de boodschap op de
scheurkalenders harten zal
aanraken.
• Voor mij en mijn beide dochters
Esther en Debora en hun
echtgenoten. Wij hebben veel
geduld en wijsheid nodig in het
werken voor de Heer.
• Voor de mensen die een
bepaalde taak hebben binnen
de gemeente.
• Voor de prediking in een
bevriende gemeente. Een
dankpunt is dat ik meestal ook
iemand kan interviewen ten
behoeve van de tvprogramma’s.
Ik wens allen Gods rijke en
onmisbare zegen toe in 2022.
Uw broeder in Christus
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