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Het zaad van het Evangelie, 
wat door het geloof gezaaid 

wordt, zal mettertijd 
“vrucht” afwerpen!  

Beste zendingsvrienden,   
De oorlog in de Oekraïne geeft over bijna 
de hele wereld veel economische proble-
men. Sancties tegen Rusland worden 
uitgevoerd. Duizenden vluchtelingen wor-
den in vele Europese landen opgevangen 
en vele humanitaire en christelijke 
organisaties doen er alles aan om voor 
hen in de nodige behoeften te voorzien. 
Italië ontkomt evenmin aan de verhoging 
van benzine en elektriciteit. Ook de prijs 
van de etenswaren stijgt nog steeds, wat 
voor duizenden Italiaanse gezinnen voor 
problemen zorgt. 
 
Ik heb geen financiële problemen dankzij 
uw giften die ik nog steeds door ECM 
Nederland doorgestuurd krijg. Ik ben 
daarvoor heel dankbaar. Het is Gods 
voorziening om hier te leven en te werken! 
Mijn gebed is dan ook, dat diegenen die mij 
financieel ondersteunen geen gebrek -aan 
wat dan ook- zullen leiden. Het goddelijk 
principe van “geven – ontvangen” zal zeker 
door hen ervaren worden! 
 

Belangrijk is uw voorbede voor mij en mijn 
dochters en hun gezinnen en voor de 
gemeente! 
 
Terugblikken op de Covid periode 
Gelukkig heeft de gemeente van de 
pandemie niet veel problemen onder-
vonden. Eind februari en begin maart 
moesten de diensten in de gemeente via 
streaming gehouden worden omdat ik, en 
velen van het gezin Bentornato en Lento, 
Covid hadden. De test wees uit dat ik 
Covid had. Ik ben ervan overtuigd dat ik het 
virus niet had, omdat ik verkouden was. 
Enfin, hoe dan ook heb ik de tien dagen 
quarantaine als positief ervaren. Ik had 
genoeg tijd om diverse klusjes in huis te 
doen alsook het voorbereiden van studie 
en preken! In die periode kon ik niemand 

van de gemeente bezoeken. Ik kon zelfs 
geen interview voor de televisie maken. 
Later werden nóg enkele gemeenteleden 
besmet door dit virus. 
 

Elke dag geef ik een Bijbelse overdenking 
voor broeders en zusters van onze 
gemeente, maar ook aan anderen die op 
een tv-uitzending reageerden. Onder 
andere broeders en zusters rond Napels, 
iemand in Milaan en in Sicilië. Dit wordt 
bijzonder gewaardeerd. Het stimuleert het 
geloofsleven, inspireert en bemoedigt. 
 
Het zendingswerk 
Inmiddels kan ik weer andere gemeenten 
bezoeken voor een spreekbeurt. Ook neem 
ik weer interviews af of ik spreek met een 
voorganger over een thema voor de tv-
uitzendingen. 
 

Medio april ben ik voor vier dagen naar 
Napels geweest. Dit was een verlangen dat 
al langer bij mij leefde, maar door de 
pandemie kwam het er steeds niet van. Het 
was een zeer intense tijd. Ik sprak in een 
gemeente in Aversa. Deze gemeente heeft 
een ledental van om en nabij de duizend! 
Voor mij was het een fijne ervaring om voor 
ongeveer 800 leden te spreken, daar ik 
normaal voor onze gemeente van ruim 25 
leden spreek! 
 

Ook sprak ik voor een kerkgemeente in 
een plaats die aan de voet van de 
Vesuvius ligt. Sinds 45 jaar werkt daar een 
zendingsechtpaar dat van Zwitserse komaf 
is. Elke dag om 12.45 uur heb ik een 
gebedsgroep, ook met deze voorganger. Ik 
vind deze tijd bijzonder gezegend!  
 

Ik heb de voorgangers van twee gemeen-
ten kunnen interviewen. Ook zes andere 
mensen waren in de gelegenheid om door 
mij geïnterviewd te worden, waarvan onder 
andere drie ex-drugsverslaafden. Eén van 
hen is voorganger geworden. Ook vertelde 
de operator van het Evangelisch opvang-
centrum “Nieuw Leven” hoe hij 40 jaar 
geleden zelf drugsgebruiker was. Toen hij 
clean werd, is hij in het centrum gaan 
werken. Bijzonder! Wilt u blijven bidden 
voor de tv-uitzendingen? Het is een heel 
belangrijk evangelisatiemiddel om de regio 
Calabrië en een groot deel van de oostkust 
van Sicilië te bereiken. U herinnert zich 
misschien nog wel dat de programma’s ook 
door “Tele Oltre” in Napels, worden 
uitgezonden. Prediking in een bevriende gemeente  



‘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.’  
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verlangt 
 Italië 

een opwekking 

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/kaptein 

Gemeente 
Vaak bericht ik over de fijne en 
gezegende inzet van mijn beide 
dochters Esther en Debora en hun 
mannen Pasquale en Roberto voor de 
gemeente. Esther, en ook Debora, 
houden contact met enkele zusters van 
de gemeente en met enkele vrouwen 
die de Heer nog niet kennen. Zij doen dit 
door middel van WhatsApp berichten of 
via telefonisch contact. Zij zijn echt een 
grote steun en zegen voor mij en de 
gemeente! Esther houdt om de twee 
weken op de zaterdagavond een 
“Mom’s in Prayer” bijeenkomst voor 
onze zusters in de gemeente. Deze 
bijeenkomsten zijn echt gezegend! 
 

De Roemeense broeder Valentino zet 
zich al een half jaar goed in voor 
onderwijs aan de tieners in onze 
gemeente. 
 

De Roma-broeder Cosimo is soms 
ontmoedigd door problemen rond werk 
en de pijn in zijn beide armen. 
Desondanks blijft hij op de Heer 
vertrouwen voor voorziening van hem 
en zijn gezin. Maar ook vele andere 
broeders en zusters komen maar nét 
rond om van te leven. Als ik afwezig 
ben, spreekt Pasquale, mijn 
schoonzoon in de gemeente. 
 

Zo af en toe hebben wij een andere 
spreker. Zo sprak laatst een broeder 
van de MAF. Dit is een organisatie die 
zendelingen en inheemse bevolking 
(zoals in Afrika en Latijns Amerika) 
helpt. Maar ook iemand van 
Compassion (financiële ‘adoptie’ van 
een kind in een ander land) spreekt van 
tijd tot tijd in de gemeente. 
 

Ik bid u toe dat de Heer u allen rijk zal 
zegenen voor wat u mag doen voor het 
zendingswerk, hier in Lamezia Terme! 
Van harte gegroet in Jezus Naam! 
Verbonden in Christus.  

Co Kaptein 

Dank- en gebedspunten 
• Fysieke en geestelijke kracht 

voor mij en mijn beide 
dochters om het werk van de 
Heer te kunnen blijven doen. 

• Dat Cosimo sterk in het geloof 
zal blijven en zijn gezin tot een 
overgave aan de Heer zal 
komen. 

• Dat de gemeenteleden door 
de Heer gezegend zullen 
worden en zij Gods 
voorziening zullen ervaren. 

• Dat de Bijbelse overdenkingen 
voor gelovigen een geestelijke 
ondersteuning en stimulans 
zullen zijn. 

• Dat de dagelijkse 
overdenkingen voor mensen 
die de Heer nog niet in hun 
leven hebben aangenomen als 
hun Redder, “vrucht” zullen 
dragen. 

• Dat de tv-uitzendingen 
bekeken zullen worden en dat 
daardoor mensen tot bekering 
zullen komen. 

Esther interviewt de vertegenwoor-
diger van Open Doors, Calabria.  

Co gaat voor in de gemeente 

Een (andere) manier van evangelisatie is om via WhatsApp elke morgen een 
Bijbelse overdenking aan acht onbekeerde mensen te sturen. Ik heb velen 
van hen de laatste maanden leren kennen. Vele mensen zijn “verblind” door 
de katholieke dogma’s. Velen denken dat je in de hemel komt als je maar 
goede werken gedaan hebt. U weet dat Paulus in enkele van zijn brieven 
schreef dat niemand door goede werken behouden kan worden. Alleen door 
het geloof in het volbrachte werk van Jezus aan het kruis! 

Esther & Debora 
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