
Salomo laat weten dat er voor alles een tijd is. 
Er is een bepaalde tijd om te zaaien, te planten 
en ook te oogsten. Na al de jaren die achter 
mij liggen, hebben wij veel gezaaid. Met 
verlangen en vanuit geloof in dit woord, zie ik 
uit om te oogsten. 
 

David zingt in Psalm 31: “Mijn tijden zijn in Uw 
Hand.” Hij verwijst hier naar de tijd dat hij bevrijd 
zal worden van zijn vijanden. De tijd zal komen 
dat God recht zal spreken en het oordeel zal 
vellen over hen die Hem tegenstaan, Hem 
verwerpen en die zich verharden. Maar het is nu 
nog de genadetijd tot behoud van de ziel, door het 
aannemen van Zijn Zoon Jezus! Laten we geen 
tijd verspillen aan gebeuzel. Laten we als 
christenen getuigenis geven van de genade die 
we in Christus hebben ontvangen. 
 
Veranderingen van de tv-uitzendingen 
Gedurende achttien jaar mocht ik gratis een tv-
programma van ongeveer tien minuten verzorgen 
via de regionale zender in Catanzaro, Telespazio. 
Door de aanstelling van een nieuwe directeur die 
een totaal ander beleid voerde, werden de kleine 
tv-rubrieken ‘uit de lucht’ gehaald. Dus ook het 
door mij verzorgde programma kwam hiermee te 
vervallen.  
 

Ongeveer twee jaren gingen er voorbij. Toen 
ontstond de gelegenheid om een tv-programma 
van een half uur per week (en vijf herhalingen) uit 
te zenden via een lokaal commercieel station. Ik 
ben hiermee in juni 2008 begonnen onder de 
naam “Missione Buona Novella” (“Goed Nieuws 
Zending”). Later mocht ik een tweede uitzending 
verzorgen van een half uur. Dit doe ik sinds 
november 2011. Door de economische crisis werd 
afgelopen september het beleid van deze tv-
zender overgedragen aan een regionale zender. 
Voor mij betekent dit een verhoging van € 100,- 
(ik betaalde voorheen € 300,-) en meer profes-
sionaliteit bij de programma's. Ik beschik niet over 
een eigen mediafonds en dus financierde ik dit al 
langere tijd uit eigen zak. Dat lukte aardig, maar 
dat is nu niet meer mogelijk. De lokale tv-zender 
“City One” zond alleen op zondagmorgen mijn 
programma's gratis uit. Sinds kort ook nog twee 
keer per week een herhaling.  
 

Een andere regionale zender, “Esse Tv”, heeft in 
de maand oktober elke dag de programma's 
uitgezonden op een uur dat er geen andere 
programma's voorhanden waren. De directeur ken 
ik heel goed. Dat neemt niet weg dat ik €150,00 
per maand zou moeten betalen. Voorlopig zal het 
programma nog in november gratis worden 
uitgezonden. 

Ik heb nog niet besloten of ik hier op inga. Ik moet 
zelf zorgen voor de montage van de tv-
programma's. Mijn schoonzoon Roberto heeft 
hiervoor een speciaal computerprogramma.  
 

Waarom vertel ik dit zo uitgebreid? Omdat vooral 
de achterban en de (gebeds)vrienden de 
ontwikkelingen van het evangeliesatiewerk willen 
weten. Ik zie uit naar Gods leiding en financiële 
voorziening! 
 
Contact met de pinkstergemeenten 
“Assemblies of God” 
U weet dat ik de laatste tijd in veel 
Pinkstergemeenten van de “Assemblies of God” 
kom. In Italië is deze beweging erg op tradities 
gericht. De voorgangers kleden zich in strak 
donker pak met stropdas, de vrouwen hebben 
geen inbreng in de gemeente. Zij mogen geen 
goud of zichtbaar sieraden dragen en in de dienst 
moeten zij een “velo” (een sjaal op het hoofd) op 
hebben. Verder is het voor vrouwen verboden om 
een lange broek te dragen, evenals een blouse of 
jurk met korte mouwen. In Rome zetelt het 
hoofdkantoor van deze beweging.  
 

Sinds enige jaren heeft de ADI een nieuwe 
direkteur. Dit geeft meer ruimte voor samen-
werking met andere evangelische gemeenten. 
Een stap tot meer eenheid samen met de andere 
“vrije” evangelische kerken. Door deze openheid 
ben ik in de gelegenheid om met veel voor-
gangers van die pinksterbeweging een vriend-
schappelijke band op te bouwen en in hun 
gemeente een boodschap vanuit Gods Woord te 
geven. U heeft hierover in de vorige nieuws-
brieven kunnen lezen. Een historische mijlpaal 
was dat ik op een avond in de ADI-gemeente van 
Lamezia Terme mocht spreken. Iets wat in al de 
jaren die ik hier woon (en dat is nu bijna 43 jaar!) 
nooit mogelijk was. De reden hiervoor was dat de 
voormalig voorganger elke vorm van samen-
werking afwees. Nu deze met pensioen is, is er 
een fijne en open verhouding ontstaan met de 
nieuwe voorganger. Ik heb hier wel moeite voor 
gedaan. Br. Lerose sprak nu voor de eerste keer 
bij ons op een avond. Dit is een geweldige 
vooruitgang voor wat betreft samenwerking en 
verstandhouding!   
 
In totaal mocht ik in zeven “Assemblea di Dio-
gemeenten” komen en er is een open contact met 
de voorganger ontstaan. Binnenkort zal ik ook in 
een andere ADI-gemeente hier in de regio 
spreken. Ik verlangde er al langere tijd naar om 
met deze voorganger in contact te treden en dat is 
dus nu gelukt.  
 

Het CEC (“Comunione Evangelica Calabrese” = 
“Calabrese Evangelische Gemeenschap”) werkt 
goed samen. Op veertien september jl. hadden 
we een gezamenlijke ontmoetingsdag in de buurt 
van Lamezia Terme.  
 
Ik ben allen die het werk van de Heer hier in 
Calabrië door gebed en in financieel opzicht 
ondersteunen heel erg dankbaar! 
 
Ik wens u allen Gods rijke zegen toe.  
Ik In Christus verbonden 
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“Voor alles bestaat  
een bepaalde tijd”  

Prediker 3:1  

Beste zendingsvrienden,   

Co met voorganger Domenico  
en zijn vrouw Roberta. 

Co Kaptein 



Omdat er velen zijn die het Woord niet kennen, blijft het 
noodzakelijk om de Bijbel met Zijn boodschap onder de 

Calabrese bevolking onder de aandacht te brengen.  

Lieve allemaal, 

 

Eindelijk schrijf ik weer eens! Ik weet van mijn vader dat u voor hem en voor ons bidt. Hij en 
ook wij hebben dat heel hard nodig! Ik wil u  alvast hartelijk danken voor uw dierbare steun, 
de liefde en voor uw fijne giften. Jezus zegene u en geve u al wat u nodig hebt voor geest, 
ziel en lichaam! 
 

Dagelijkse taken 
Mijn leven bestaat uit het zorgen voor eigen familie, de taken in de gemeente, de vele 
relaties en de vreugde om tante te zijn voor de kleine Rubin Jos (en natuurlijk ook Ron 
Matthew)! Ik ervaar dat de Heer mij veel helpt nu Jonathan en David midden in hun 
puberteit zitten; ze zijn respectievelijk 16 en 14 jaar! David is dit jaar gestart met een school 
met een focus op de boekhouding. Jonathan zit nu in de tweede klas van de zogenaamde 
Industriële School. Jonathan vindt studeren niet fijn. Ze hebben nogal uiteenlopende 
karakters, wat regelmatig tot botsingen leidt. Wilt u bidden voor Jonathan, die nu niets meer 
van de Heer wil weten? Hij voelt zich  teleurgesteld in God...! Dit is een moeilijke periode. 
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Kaptein is financieel afhankelijk van 
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Voorganger Murner uit Reggio Calabria 

Ivalsweg naar Lamezia met embleem 
Televisiestation Viva Voce Tv 

Rubin Jos Lento circa 4 maanden oud 

Graag uw gebed voor: 

 De ontwikkeling van de tv-uitzending-
en en financiële draagkracht hiervoor. 

 De contacten met de voorgangers van 
de Pinksterbeweging ADI. 

 De uitwerking van het onderwijs in de 
gemeente; dat het de eenheid zal 
bevorderen, dat het zal leiden tot 
verdere geestelijke groei en een 
duidelijk getuigenis naar de buiten-
wereld. Enkele gemeenteleden maken 
momenteel moeilijke tijden door. 

 Op het gemeentehuis ligt een aan-
vraag voor een andere locatie. Onze 
gemeente kan de huidige huur 
nauwelijks opbrengen. Bid dat het 
antwoord positief zal zijn en dat er een 
andere, meer betaalbare locatie 
gevonden zal worden.  

 Bid voor Roberto en Debora. Hun 
zoontje Rubin Jos, inmiddels zeven 
maanden oud,  is een leuk knulletje. 
Hij geeft hun echter wel meer zorg en 
dus moet Roberto voortdurend op 
zoek naar inkomsten. Debora zal op 9 
november a.s. een kort concert hou-
den in een gemeente in de bergen 
aan de oostkust van Calabrië. Vooraf-
gaand zal ik een korte boodschap 
geven. Deze gemeente heeft op 9 
augustus een nieuwe kerk geopend, 
waar ik en Esther met haar man 
Pasquale ook bij waren.  

 Ik was voor de vijfde keer voor zes 
dagen in Albanië om onderwijs te 
geven. Bid voor de voorganger en de 
gemeente daar. 

 Bid dat de scheurkalenders voor 2015 
die in deze laatste maanden van het 
jaar weer uitgedeeld worden harten 
mogen gaan aanraken en tot 
bemoediging mogen leiden.  

Vrouwendag 
Een zuster uit een pinkstergemeente 
herinnerde zich nog heel goed de 
Vrouwendag, die we vorig jaar hielden! Ze 
vond het zo fijn en had er echt heel veel 
aan gehad. Dat heeft mij echt bemoedigd, 
want het is best een hele organisatie! Wij 
(het vrouwenteam van onze gemeente 
“Donne a Tu Per Tu”, “Women face to 
face!”) hebben de visie de kosten voor 
zo'n dag zo laag mogelijk te houden (€ 
5,00 per persoon). De vrouwen komen uit 
heel Calabrië en iedereen moet er dus 
aan kunnen deelnemen. Voor onze kleine 
gemeente is het organiseren van zo'n dag 
financieel uitdagend! Bid alstublieft voor 
dit project, er zijn in onze streek maar 
weinig gelegenheden voor een speciale 
vrouwenontmoeting. 
 

Bemoedigingen 
Het is niet altijd makkelijk de vrouw van 
een oudste of de dochter van een 
voorganger te zijn, maar in ieder geval ga 
ik verder met mijn taken, zoals het 
bemoedigen, bijstaan, onderwijzen van en 
luisteren naar de zusters. Dit is met name 
voor Rosanna belangrijk. Zij mag van haar 
man niet meer naar de samenkomsten 
komen en is erg depressief. De pas 
bekeerde Antonella uit Maida is erg 
ontmoedigd en terleurgesteld in de mens 
en in God geworden. Ik help ook in het 
contact met Malgosia, die moeite heeft 
met haar huwelijk, of met Lisa, die mij 
altijd graag een handje helpt. Ik heb een 
hele goede relatie met Giliana uit Maida, 
die de Heer echt liefheeft en Hem met 
haar hele hart dient. Ik heb ook met 
Debora een hele fijne band. Daar ben ik 
de Heer erg dankbaar voor! Met haar kan 
ik uren over geestelijke dingen praten. 
 

Pasquale, mijn lieve man, is eindelijk 
officieel aangenomen op zijn werk! Dat is 
geweldig en daar hebben wij veel voor 
gebeden: God zij dank! Hij werkt bijna tien 
uur per dag en voelt zich nu echt veel 
beter in z'n vel. Bid voor hem, want hij 
heeft altijd tijd tekort om te doen wat hij 
graag zou willen: de Bijbel bestuderen en 
studies op internet beluisteren! 
 

Een hartelijke groet van Pasquale en de 
jongens. 

. Uw Esther 
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