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“Ik loof U, omdat U mij 
geantwoord hebt en mij 
tot heil geweest bent!” 

  Psalm 118:21 

Beste zendingsvrienden,   
Zij die Christus hebben leren kennen in 
hun leven, hebben Zijn kracht en 
verhoring van gebed ervaren in situaties 
waarin het leven niet altijd van een ‘leien 
dakje’ gaat. Er kunnen onontkoombare 
problemen zijn, die strijd en moeite 
brengen. Ik heb dit zelf het afgelopen jaar 
meegemaakt. Op wonderlijke wijze 
verhoorde de Heer! Dat heeft mij enorm 
blij gemaakt. Hoe kan het anders dan dat 
ik de Heer daarvoor oprecht dankbaar 
ben? 
 
Wij hebben een God van wonderen! 
In februari 2019 had ik een grote reparatie 
aan de auto. In september had ik opnieuw 
hoge kosten aan de wagen. Door de enorme 
regenval op 27 november jl. kwam ik met 
mijn auto in ongeveer vijftig centimeter hoog 
water vast te zitten. De reparatiekosten 
liepen op tot een bedrag van € 2.600. In 
totaal kwamen de kosten het afgelopen jaar 
op bijna € 6.000. Ik kon twee keer een lening 
krijgen door middel van giften van diverse 
gelovigen in Nederland en van enkele 
gemeenteleden hier, zodat ik een en ander 
kon betalen. Ik heb dit als een bijzondere 
gebedsverhoring ervaren! Prijst de Heer dat 
Hij mijn gebed hoorde en mij antwoordde, 
zoals ook David dat in zijn leven reëel 
ervaren heeft. 
 
Werk in Frankrijk 
De economische situatie van mijn beide 
dochters en hun gezinnen was het afgelopen 
jaar niet eenvoudig. Maar ook zij hebben 
Gods voorziening ervaren: mijn beide 
schoonzoons Roberto en Pasquale konden 
drie maanden in Frankrijk werken. Toen 
Pasquale eind september terugkwam, werd 
hij door zijn vorige werkgever benaderd om 
weer te komen werken, zodat er tot op heden 
toch weer inkomsten zijn.  Ook Roberto en 

Debora zagen Gods voorziening vaak in heel 
moeilijke situaties. Geloofd en geprezen zij 
onze Heer! 
Blijf bidden voor de gemeente 
Ook Cosimo, de Roma broeder, werkte bijna 
drie maanden in Frankrijk. Helaas had hij 
veel kosten omdat hij zijn geld niet goed 

beheerde. Daardoor kwam hij in financiële 
problemen. Hij heeft zich hierdoor echter niet 
laten terneerdrukken, al was er strijd om te 
blijven geloven dat God de situatie ten goede 
zou keren.  
 
De Roemeense broeder Remo kreeg ook 
hoge reparatiekosten aan zijn auto. Gelukkig 
konden ik en iemand anders uit de gemeente 
hem even uit de brand helpen. Doordat zijn 
vrouw bij een oudere dame oppast en werkt, 
verdient zij genoeg om straks de autokosten 
te kunnen betalen. Voor Remo betekent het 
dat hij volgende maand de duizend euro zal 
kunnen afbetalen. Er blijft echter niet veel 
over voor levensonderhoud. 
 
Ook andere gemeenteleden kunnen de 
maand maar net doorkomen. Dit is vooral te 
wijten aan de hoge werkeloosheid hier. 
Gebed voor onze gemeente blijft daarom 
noodzakelijk. Antonella B. en Antonella S. 
hebben veel lichamelijke problemen. Graag 
uw gebed dat hun geloof versterkt wordt door 
zich te richten op Gods beloften aangaande 
goddelijke genezing. 
 
Familieberichten 
Deze keer laat ik mijn jongste dochter 
Debora aan het woord. Zij en Esther zijn erg 
betrokken bij het gemeenteleven. Esther is 
tot grote steun voor veel mensen in onze 
gemeente en daarbuiten.  
 

Debora heeft ook regelmatig contact met 
vrouwen uit de gemeente. Beiden zijn voor 
iedereen erg behulpzaam en voor mij zijn zij 
tot een grote steun! Pasquale spreekt 
regelmatig in de gemeente. Esther houdt om 
de twee weken op de zaterdagavond “Moms 
in Prayer” met de vrouwen van de gemeente. 
Ik dank de Heer voor hun inzet en de liefde 
die zij daadwerkelijk tonen! 
 
Ik wil u tot slot weer heel hartelijk danken 
voor uw gaven voor het werk van de Heer. 
Dat Hij u er rijk voor zal zegenen!          
 
 
 

Door de wateroverlast ook   
problemen met mijn auto Co Kaptein 

"DE ITALIANEN ZOEKEN NAAR 
GERECHTIGHEID!" 



“Italië heeft geen religie nodig, maar Jezus 
Christus die alles nieuw kan maken.” 
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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 

Debora schrijft: 
 
Lieve mensen, Hier ben ik weer eens na 
een lange tijd waarin u weinig van mij en 
mijn gezin gehoord heeft. Vorig jaar heb 
ik een maagverkleining gehad. Daardoor 
ben ik, in een tijdsbestek van zestien 
maanden, inmiddels 36 kilo afgevallen. 
De Heer heeft mij hiermee echt gehol-
pen. Ook in geestelijk opzicht ervaar ik 
dat Hij er is.  
 
In oktober 2018 ben ik begonnen met de 
opzet van een gospelkoor, samen met 
Esther, Pasquale en mijn vader. Met de 
hulp van twee gospelzangers en een 
zanglerares geef ik les in zangtechniek. 
Ik ben de Heer erg dankbaar voor de 
visie die Hij mij hiervoor gegeven heeft. 
Hij geeft mij daarvoor de nodige energie. 
Ook laat Hij mij zien dat hoop de visie 
versterkt en dat het geloof de motor is 
waardoor enthousiasme en vreugde 
ervaren wordt. Wanneer men in Gods 
Plan functioneert kan dit muren van 
ontmoediging doorbreken en neerhalen, 
zodat we met Hem als het ware op het 
water gaan lopen! 
 
In 2018 heb ik een echtpaar leren 
kennen die hier een kleine gemeente 
hebben opgestart. Esther en ik leiden 
daar de zangdienst. Verder gebruik ik 
hun zaaltje om te oefenen met het 
gospelkoor.  
 
Bid voor voldoende energie bij alle 
projecten waarmee ik bezig ben én de 
wijsheid om tegen dingen ‘nee’ te 
kunnen zeggen, zodat ik meer tijd kan 
vrijmaken voor Ron Matthew en Rubin 
Jos. Trouwens zij maken het goed.  Debora en Roberto  

Gemeenteleden  

Dank- en gebedspunten 

• Graag gebed voor de gemeente, 
(groei in aantal en geloof);  

• voor de tv-programma's en voor de 
diverse gemeenteactiviteiten!  

• Voor mijn beide dochters en hun 
gezinnen.   

Onze oudste zoon Ron is nu 11 jaar en 
gaat naar de Middelbare School. Hij is 
een echte tiener, wat een moeilijke 
periode voor hem is. Hij laat merken dat 
zijn ouders hem niet begrijpen...! Hij 
houdt van zingen en studeert nu op de 
basgitaar en hij drumt. Ik ben erg trots 
op hem. Rubin is 5 jaar en hij wil altijd 
bij pa en ma zijn. Ik vind het bijzonder 
leuk om te zien, hoe hij zich lichamelijk 
en mentaal ontwikkelt. Hij gebruikt 
steeds meer nieuwe woorden. Heel 
grappig! Roberto, mijn man, werkt als 
administrateur bij zijn broer die in Rome 
woont. Ik bid dat hij steeds werk en 
inkomsten zal hebben én dat zijn broer 
eens de Heer zal aannemen! Op 20 
januari hebben Roberto en ik ons 
vijfentwintigjarig huwelijk gevierd. Een 
bijzondere fijne dag!  
 
De Heer zegene u! Eens zullen wij in 
Gods Koninkrijk zijn!  
 
Veel liefs van Debora Lento-Kaptein. 

Co spreekt in de gemeente Bethel 
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