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God zal de wereld richten 
in gerechtigheid en de 

volken in Zijn trouw  
Ps.96:13 

Beste zendingsvrienden,   
Iedereen die Jezus’ offer op Golgotha 
aanvaardt wordt daardoor gerecht-
vaardigd. De zondige mens is veroor-
deeld en goede werken zijn geen 
garantie om gerechtvaardigd te wor-
den. God is rechtvaardig en eens zal 
Hij recht spreken over de mensheid. 
In vele Bijbelboeken wordt God de 
Rechtvaardige genoemd. 
 
Helaas is er weinig rechtvaardigheid in 
de samenleving. In de regering en in de 
rechtszaal wordt vaak het recht 
verdraaid of verdoezeld. De wijsheid 
“wandelt op het pad van de 
gerechtigheid, midden op de wegen van 
het recht.” (Spr.8:20) Eens zal God op 
de rechters troon zitten en recht spreken 
over de mensheid. Zijn oordeel is 
rechtvaardig! 
 
Contacten 
Ik heb vaak contact met mensen aan wie 
ik iets van de Heer kan doorgeven. Een 
vrouw die in mijn buurt woont, geef ik al 
jaren achtereen een scheurkalender. 
Mijn dochter Esther woonde jaren 
geleden in die straat en kent haar goed. 
Deze vrouw bezocht een groep, die de 
Bijbel leest en overdenkt, maar wel 
verbonden blijft met de rooms-katholieke 
leer, maar niet alle rooms-katholieke 
dogma’s erkent. Door lichamelijke 
problemen gaat zij daar niet meer heen. 
Zij vindt dat Jezus de belangrijkste 
persoon is, maar zij is nog niet 
wedergeboren. Zij is belangstellend. Ik 
ben al enkele keren op bezoek geweest 
en deelde diverse onderwerpen 
betreffende het heilsplan van God voor 
de mens met haar. Haar man blijft ietwat 
op afstand. 

Ik blijf contact houden met mensen die 
mijn kort bezoek op prijs stellen. Zo kan 
ik wat doorgeven over de gerechtigheid 
en de liefde van God. Laatst had ik in het 
zwembad (ik zwem drie keer per week) 
de gelegenheid het getuigenis van mijn 
bekering te kunnen doorgeven. Mettertijd 
zal het zaad in goede grond 
terechtkomen. Daarvoor bid ik elke dag. 
Verder is het belangrijk dat onze 
vriendelijkheid bekend is bij de mensen. 
Paulus schreef dit, evenals het je ook te 
allen tijde verblijden. 
 
Contacten leggen en die onderhouden 
door middel van WhatsApp is ook één 
van de manieren om Bijbelse waarheden 
door te geven en het kunnen delen van 
principes en waarden. Esther en Debora 
hebben door dit medium goede 
contacten gelegd. 
 
Elke morgen geef ik een Bijbelse over-
denking door aan tien onbekeerde 
mensen en aan een grote groep 
broeders en zusters in Italië. Denkt u ook 
niet dat dit werk belangrijk is? Wij, als 
christenen, hebben de taak, de opdracht 
om Jezus naar de mens te brengen en 
hen niet te veroordelen. Natuurlijk zullen 
wij geen compromis met de 
gedachtegang van de wereld sluiten. De 
rechte Bijbelse waarheid omtrent het 
behoud van de ziel van de mens blijft 
essentieel. 
 
Gemeenteleven en andere activiteiten 
Aanmerkelijk minder mensen bezoeken 
de gemeente in de zomerperiode. 
Vakantie, een dag op stap met het gezin 
en kinderen of kleinkinderen leidt dan tot 
verstek laten gaan. Twee broeders uit 
Rome, die hier enkele weken op 
vakantie waren, bezochten de 
gemeente. Eén van hen heb ik kunnen 
interviewen voor een tv-programma. 
Toen ik in april voor vijf dagen in de 
buurt van Napels was, heb ik drie 
voorgangers en enkele drugsverslaafden 
kunnen interviewen. Ik sprak tevens in 
twee gemeenten. Een drukke, maar toch 
een geweldige en gezegende tijd. In 
deze zomerperiode sprak ik in enkele 
gemeenten. Ik heb twee voorgangers CEC-bijeenkomst in Lamezia Terme 
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het organiseren van een dag voor 
de Calabrese gemeenten. Ik ben blij 
met de positieve ontwikkelingen van 
de Unie. 
 
Esther organiseert om de twee 
weken nog steeds de “Mom’s in 
Prayer” ontmoeting. Zij geeft via 
WhatsApp ook Bijbelse leringen 
door. Dit wordt erg gewaardeerd. 
 
Ik wil u allen ook deze keer weer 
heel hartelijk danken voor uw 
voorbede en de financiële onder-
steuning!  
 
De hartelijke groeten en tot de 
volgende keer. 

Co Kaptein 

Graag gebed gevraagd voor: 
• Het evangelisatiewerk, door middel van persoonlijke contacten, social 
• media en de tv-uitzendingen. 
• De dagelijkse Bijbelse overdenkingen via WhatsApp en de contacten die hieruit ontstaan. 
• Het Roma-gezin Berlingieri. Dit blijft een gebedspunt vanwege onder andere hun 
• economische situatie en hun cultuur. 
• Lichamelijke en geestelijke kracht voor mijn beide dochters Esther en Debora. Zij hebben dit beiden zo 

nodig.  
• De Italiaanse regering. Op 25 september jl. waren er weer eens verkiezingen. Inmiddels weten we dat 

Giorgia Meloni de verkiezingen heeft gewonnen. We bidden voor de juiste mensen op de juiste plaats. 
• Mijn bezoeken aan gemeenten en de interviews met voorgangers. 
• Voor mijn dochter Debora. Zij kreeg zangles van een bekende Amerikaanse zanger via streaming. Zij hoopt 

binnenkort weer les in zangtechniek te gaan geven, iets dat door de pandemie niet meer kon. 
• Voor mijn dochter Esther. Dat de Moms in Prayer-ontmoetingen een bemoediging mogen zijn en blijven voor 

de vrouwen, waarin ze hun hoop en verwachting op de Heer zullen stellen.  

President Marco Ielo en secretaris 
Vittorio Valente, bijeenkomst van 

CEC-voorgangers in Cosenza 

Co gaat voor in de gemeente 

kunnen interviewen. Andere keren heb ik samen met een voorganger 
gesproken over een bepaald onderwerp voor een tv-programma. De tv-
uitzendingen gaan met regelmaat door. De directeur van het tv-station heeft 
de reikwijdte van het station moeten inkorten vanwege oplopende kosten. 
Was het eerst regionaal, dus in heel Calabrië, nu is het bereik van de 
uitzendingen alleen in de provincies Catanzaro en Vibo Valentia. Deze 
manier van evangeliseren blijft mijn hart hebben en ik kan hiermee vele 
mensen thuis bereiken. 
 
De voorgangers van Calabrië van de Calabrese Evangelische Unie (CEC) 
hadden kort geleden, in een bevriende gemeente hier in Lamezia Terme, 
weer een ontmoeting waar gesproken werd over verdere ontwikkelingen en 
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