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“Het geloof is geen 
eenmanszaak.”  

Beste zendingsvrienden,   
Het doel van zending is om onze 
medemens bekend te maken met het plan 
of ‘het project’ van God. Ik denk dan aan 
de uitspraak van Corrie ten Boom: “Iedere 
christen is zendeling, ieder mens is 
zendingsveld!” Jezus gaf de opdracht om 
Zijn getuige te zijn. U weet dat wij allen 
een verantwoordelijkheid hebben om 
mensen te bereiken door ons getuigenis 
(familie, collega's, bekenden, enz.) Elke 
dag is een gift van God en zodanig zullen 
wij die moeten benutten om voor onze 
Redder en Meester dienstbaar te zijn en 
het licht in ons te laten schijnen door 
middel van onze daden en woorden. 
 
Betrokkenheid bij de zending 
Ik vind het heel belangrijk dat ieder gemeen-
telid hier in Lamezia Terme betrokken is bij 
de zending; ieder in zijn of haar kleine, 
persoonlijke wereld. Het geloof is geen 
eenmanszaak, maar iedere gelovige heeft de 
opdracht om met zijn capaciteiten en 
mogelijkheden de mensen met het Evangelie 
bekend te maken! 
Veel gemeenteleden waren actief betrokken 
bij de activiteiten van de evangelisatiegroep 
REM (Rete Evangelica in Missione = 
Evangelisch Netwerk in Zending)) die vorig 
jaar Lamezia bezocht. Zij gebruiken een 
autobus als “trekpleister”. U herinnert u zich 
misschien nog wel dat ik daarover in de 
vorige nieuwsbrief schreef.  
 
Onze gemeente was ook betrokken bij een 
film over het leven en de evangelisatie-
campagnes van Billy Graham die we medio 
november in onze kerkzaal vertoonden. De 
bekende evangelist overleed begin 2018 op 
negenennegentig jarige leeftijd en deze film 
is gesponsord door zijn zoon. Ondanks de 
vijftig kleine posters waarop de vertoning van 
de film werd aangekondigd en die ik in bars  
en andere winkels mocht ophangen, kwamen 

er weinig mensen op af. Deze achtentwintig 
minuten durende film kan bekeken worden 
op YouTube en werd ook op Facebook 
gezet.  
 
Aan het begin van ieder nieuw jaar worden 
door mij en de gemeenteleden de 200 
scheurkalenders uitgedeeld. Ook hierbij is de 
gemeente betrokken. Te zijner tijd zullen wij 
van dit evangelisatiemiddel ook de vruchten 
zien. Wij blijven doorgaan met de Heer 
vragen of Hij met Zijn Heilige Geest wil 
werken in de harten van al die mensen. 
Esther en ook enkele andere gemeenteleden 
hebben dit verlangen aan het begin van het 
nieuwe jaar voor de tv kijkers/luisteraars 
ingesproken. Daarna gaf ik een boodschap 
door. 
 
De financiële situatie van de gemeenteleden 
Ik wil u weer eens de financiële situatie van 
de diverse gemeenteleden doorgeven zodat 
u voor hen blijft bidden. Remo werkte een tijd 
lang in een bedrijf, maar zij konden hem 
vanwege omstandigheden niet oproepen om 
te werken. Hopelijk zal hij nu zo spoedig 
mogelijk opgeroepen worden. Cosimo de 
zigeunerbroeder kreeg vanaf half november 
een ‘vaste baan’ bij een grote Chinese 
zelfbedieningszaak. In de praktijk komt deze 
‘vaste baan’ erop neer dat hij af en toe wat 
geld krijgt “toegestopt” en dat hij bijna twaalf 
uur per dag werkt. Hierin zal nu wel 
verandering komen. Hij heeft de eigenaar 
duidelijk gemaakt dat hij zondags vrij wil zijn 
om de gemeente te bezoeken en dat hij er 
voor zijn gezin wil zijn. Cosimo is 's avonds 
volledig uitgeteld. Hoe dan ook, hij ziet hierin 
Gods voorziening. 
Ook hebben Stefano en Ivana sinds enkele 
weken werk. Zij moeten op een tante van 
Stefano oppassen, haar helpen en allerlei 
dingen voor haar doen.  
Mijn schoonzoon Pasquale heeft af en toe 
voor enkele weken werk, maar het is vaak 
onvoldoende om de periodieke uitgaven te 
kunnen bekostigen.  Dit geldt ook voor 
Roberto en Debora.  
Gods kinderen echter vertrouwen op hun 
Heer Die altijd op Zijn tijd uitkomst geeft! 
De hartelijke groeten en vooral Gods rijke 
zegen toegewenst voor 2019! Oprechte dank 

voor uw voorbede en uw giften voor Gods 
werk hier! In Christus verbonden,  
 

We keken samen naar de film  
ter gedachtenis aan Billy Graham Co Kaptein 

Wie zaait, zal absoluut ook oogsten!   



“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 

Esther schrijft: Lieve allemaal, bij deze alsnog een gezegend 2019 toe gewenst!  
 

Start Gospelkoor 
Het jaar 2018 heeft mij, maar ook Debora, veel energie gebracht. We hebben 
ervaren dat God ons iets nieuws en “fris” wilde geven, voor ons persoonlijk 
maar ook voor de gemeente! Debora is een Gospelkoor gestart. Pasquale en ik 
staan hier volledig achter, want God heeft ons laten zien dat dit op termijn goed 
zal zijn voor Lamezia Terme en zelfs voor Calabrië! Jullie weten vast wel dat de 
Italianen veel van zingen houden! Dat is hun passie. Daarom hebben we 
besloten dat ook niet (wedergeboren) christenen aan het koor mee kunnen 
doen. Het is een intens project, want onze bedoeling is dat de deelnemers aan 
het koor Jezus zullen gaan ervaren en beleven door middel van de teksten die 
we zingen. Maar ook degenen die ernaar luisteren, kunnen hiermee bereikt 
worden. We hebben nu mensen in het koor die er zelfs helemaal voor uit 
Cosenza en Catanzaro komen en Debora is onze dirigent! Een andere jonge 
vrouw ondersteunt haar hierbij. Debora is in deze hoedanigheid helemaal op 
haar plek! Willen jullie a.u.b. voor dit project en de uitwerking ervan in de levens 
van mensen bidden! Dat we door middel van de Gospel (het Goede Nieuws) tot 
zegen zullen zijn voor velen!  
 
Bijeenkomsten Moms in Prayer 
Verder zijn er ook nog de tweewekelijkse bijeenkomsten van “Moms in Prayer”. 
De meesten in onze gemeente zijn vrouw en ze zijn bijna allemaal moeder of 
oma. De moeite rondom opvoeding, de rol van moeder of oma zijn, het vragen 

Roberto en Pasquale spreken   
in de gemeente 

Remus Ion met zijn zoon Emanuel 

Dank- en gebedspunten 

• Voor de financiële situatie van mijn 
dochters en hun gezinnen en 
diverse gemeenteleden; 

• De tv-uitzendingen en de 
uitgedeelde scheurkalenders; dat de 
mensen erdoor geraakt zullen 
worden zodat zij zich zullen bekeren 
tot Jezus. 

• In mijn rechterknie had ik lange tijd 
veel last door artritis. Iedere dag 
zegende ik de knie en de Heer heeft 
het genezen! De middelvinger van 
de linkerhand kan ik al lange tijd niet 
meer helemaal buigen en ook de 
vingers van de rechterhand zijn 
pijnlijk. Bidt dat de Heer ook daarin 
een wonder doet. 

• Er is nu een samenwerking met een 
Evangelische gemeente. De eerste 
maandag van de maand komen 
gelovigen van beide gemeenten bij 
elkaar om voor Italië, Calabrië, 
Lamezia Terme en elkaar te bidden. 
Samen hebben we geëvangeliseerd 
met de REM groep en door het 
vertonen van de video van Billy 
Graham. 

en bidden om bescherming en redding 
van kinderen en kleinkinderen, is 
belangrijk en actueel. Soms maak ik er 
een speciaal samenzijn van; daar 
knappen we als vrouwen zo van op! We 
genieten dan van het bidden voor en 
met elkaar. Ik heb hierbij een andere 
zuster in de gemeente (Fiorella) wat 
meer ingeschakeld en dat loopt echt 
goed en fijn. 
 

Ik vraag uw gebed voor Lisa (een 
Albanese zuster in onze gemeente), die 
het heel erg moeilijk heeft met het feit 
dat haar tweejarig dochtertje Noémi 
achterblijft in haar ontwikkeling, waar 
het de taal betreft (praten), het spelen 
en de interactie met anderen. Dit is voor 
ons als ‘zussen’/vriendinnen heel 
moeilijk, maar voor Lisa is het natuurlijk 
echt zwaar. Ze zit dan ook tegen een 
depressie aan. 
 
Gezin 
Pasquale is nog steeds werkeloos (heeft 
af en toe een klus) en Jonathan leeft nu 
al een paar maanden in Rome. Ook 
daar was het heel moeilijk om werk te 
vinden, maar inmiddels heeft hij een 
baantje gevonden. David doet het heel 
goed, God zij dank! 
 

We gaan verder, lieve broeders en 
zusters. God is en blijft onze Rots! Voor 
dit nieuwe jaar bidden we dat we hier in 
Lamezia Terme nog veel vrucht zullen 
mogen gaan zien. God is goed en gaat 

verder met ons. We mogen weten dat 
we Zijn kinderen zijn en dat we daarom 
bij Hem mogen rusten en op Hem 
mogen steunen en vertrouwen.  
 

Liefs, Esther 
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