1 Korintiërs 16:13
Beste zendingsvrienden,
Een zendingswerker moet een visie hebben,
wil hij met volharding en inzet doorgaan om
het Evangelie uit te dragen. Dat bepaalt de
kwaliteit van het werk waarvoor hij
geroepen is. Natuurlijk is het de Heilige
Geest die de mensen moet overtuigen Jezus
nodig te hebben.
Daarnaast is het belangrijk in ogenschouw te
nemen dat een volk of een gemeente zonder
visie gaandeweg verwildert. Of zoals de
Engelse Bijbel het vertaald: “perish”, vergaat.
Elke christen moet een doel voor ogen hebben
om met ijver en vuur het getuigenis van Jezus
te laten horen. Ik wil doorgaan om met
enthousiasme, oftewel “vurig van geest”, Gods
werk te doen (Romeinen 12:11).
Levensstormen en doorzettingsvermogen
Ik was al eens bij hem aan de deur geweest,
maar hij was niet thuis. Op een dag heb ik het
nog eens geprobeerd. Toen deed hij de deur
open en in de deuropening sprak ik met hem.
Hij liet mij weten dat hij het niet meer
noodzakelijk vond om naar de gemeente te
komen. “Ik weet alles al van de Bijbel...”
voegde hij eraan toe. Franco heeft leukemie.
Vorig jaar heeft hij gedurende enkele maanden
een chemokuur gehad. Kort na een
behandeling is de vermoeidheid extreem. Ook
heeft hij hierdoor last van evenwichtsstoornissen. Toch gaat hij er elke dag nog op
uit, vaak met zijn hond. U begrijpt dat hij door
een zeer zware periode gaat.
Ik haalde Franco de zondagochtend met de
auto op, want fietsen, iets wat hij altijd deed,
kon hij niet meer. Helaas is Franco nu
depressief en isoleert hij zich van anderen. Hij
neemt zelfs zijn mobiele telefoon niet meer op
wanneer ik en ook andere gelovigen hem
bellen. Dat is de trieste situatie van een
gelovige die ongeveer dertig jaar geleden tot
geloof in Jezus kwam. Voordat hij tot bekering
kwam, deed hij vaak erg agressief tegen zijn
vrouw en anderen. Wanneer hij thuiskwam uit
zijn werk, dronk hij vaak te veel alcohol. Maar
zijn leven veranderde. En nu...! De gemeente
kan slechts nog voor hem bidden. Wilt u dat
ook doen, zodat hij als het ware weer aan ons
“teruggegeven” zal worden?

De les, die wij hieruit mogen leren is: Houd vol
tot het einde en volhard in het geloof. In de
brief aan de Hebreeën staat (10:36): “U moet
volhouden om de Wil van God te doen. Als u
dat doet, krijgt u wat Hij beloofd heeft.”
Ik ontmoette kort geleden een vrouw die lang
geleden in de gemeente kwam. God genas
haar en zij zei toen: “Ik zal de Heer nooit
verlaten.” Doordat zij zich door diverse
omstandigheden negatief liet beïnvloeden,
verliet ze God echter toch. Nu is ze ongelukkig.
Rosanna, de dochter van Franco, komt al bijna
een jaar niet meer in de gemeente. Haar man
heeft het haar verboden. De jaren daarvoor is
ze diverse keren door hem geslagen en uit huis
gezet. Rosanna heeft psychische problemen.
Haar man ziet haar niet als iemand die
professionele hulp nodig heeft. Mijn dochter
Esther heeft al die tijd via de telefoon of via
WhatsApp contact met haar gehouden. Dat
helpt haar om vol te houden in het geloof.
Giliana heeft altijd volgehouden in moeilijke
tijden. Ook nu zij van staar is geopereerd. Ze
had er veel last van.
Carlo heeft het – begrijpelijk – nog moeilijk met
het heengaan van zijn vrouw Barbara in januari
jl. De levenstormen en de beproevingen helpen
ons om sterker in het geloof in de Heer te
worden.
Tournee door Nederland
Voor mij was het zestien dagen durend verblijf
in Nederland (van 25 april tot en met 10 mei)
weer een gezegende en nuttige tijd. Het was
een voorrecht en een vreugde om in bevriende
gemeenten voor te mogen gaan. Ik heb over
het zendingswerk verteld en ik heb een
boodschap vanuit Gods Woord doorgegeven.
De zendende kerken staan met hun gaven en
gebeden achter mij en het werk van de Heer in
Calabrië! Hartelijk dank voor de oudsten en de
voorgangers, die mij weer de gelegenheid
daartoe gaven! Het behoren bij de “familie van
God” zie ik altijd als een speciale relatie. We
kunnen nog zo verschillend zijn van karakter en
inzichten, maar door de wedergeboorte zijn wij
broeders en zusters geworden. Dat benadruk ik
ook altijd als ik de diverse evangelische en
pinkstergemeenten hier in Calabrië bezoek!
Ik heb ook velen van mijn vrienden en familie,
zowel van mijn kant als van Gerda's kant,
mogen spreken. Heel fijn. Ik dank mijn zussen
en hun echtgenoten, een zwager en mijn
schoonzus en haar man, die mij in die periode
logies aanboden!

Bezoek aan de keukenhof

De familie Van Zanten wil ik hierbij danken
omdat ze mij in de gelegenheid stelden om met
hen naar de Keukenhof in Hillegom te gaan!
Dat was voor mij de eerste keer van mijn leven.
De kleurenpracht van de tulpen en de
combinatie daarvan met andere mooie planten
ontroerden mij. Dan word je vol ontzag en
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Wees waakzaam, volhard in het
geloof, wees moedig en sterk.

verlangt

Italië

waarheid

Dank de Heer voor:
 de gezegende periode in Nederland;
 de ontmoeting met gemeenten, vrienden en familie en de gastvrijheid, die
mijn beide zussen en een schoonzus
en zwager mij gaven;
 de positieve reactie op een radioprogramma, dat via een evangelische
zender dichtbij Reggio Calabria werd
uitgezonden;
 de vrijheid om nog steeds in Italië via
radio en televisie Gods Woord en
blijde boodschap te kunnen uitzenden.

Velen kennen Gods Woord niet, waardoor het noodzakelijk
blijft om de Waarheid uit Zijn Woord door te geven.

Gebedspunten:
Helaas is hij door gebrek aan werk op
 Bid dat Franco mag herstellen van zijn
depressie en dat hij weer toenadering de cementfabriek namelijk ontslagen.
Zijn er gegronde redenen?
tot de gemeente zal zoeken.

 Bid dat de radio- en tv uitzendingen Bid voor de tweedaagse conferentie
de nodige impact op de kijkers en (op 1 en 2 juni) van de Calabrese
Evangelische Gemeenschap.
luisteraars mogen hebben.
 Bid voor Giovanni en Antonella  Bid voor Roberto en Debora. Door de
Scalzo. Al maanden komen zij niet financiële crisis is een vaste
betrekking voor Roberto nog onzeker.
meer in de gemeente. Is het het werk
op het land, waardoor hun de tijd  Bid voor fysieke en geestelijke steun
ontbreekt? Ontbreekt het hun aan tijd van Pasquale en Esther. Voor hun
omdat Giovanni bezig is met het
zonen Jonathan en David, die al
regelen van documenten voor hem en geruime tijd geen interesse in het
zijn zoon om naar Duitsland te gaan? Evangelie meer tonen.

bewondering voor Gods schepping. Ik heb hiervan video-opnamen gemaakt die ik voor een tvuitzending ga gebruiken. De rest van de uitzending zal besteed worden door stil te staan bij de
verjaardag van koning Willem Alexander, die samen met zijn vrouw Maxima en hun drie
dochtertjes Amalia, Alexia en Arianne dit jaar de stad Dordrecht aandeden om de
feestelijkheden bij te wonen. U weet dat ik altijd een link leg bij specifieke opnamen. Zo ook bij
het bezoek aan de Keukenhof; daar spreek ik over de “geur van Christus” en over de
veelkleurigheid van de gelovigen. Bij de opnamen van Koningsdag leg ik de nadruk op het feit
dat Jezus de Koning der koningen is en hoe belangrijk het is om Zijn Koninkrijk te leren kennen.
God regeert!

Prediking in Tiel

Vaak dank ik aan het eind van een nieuwsbrief degenen die voor het werk van de Heer een
financiële bijdrage gaven. Ook deze keer wil ik iedereen daarvoor heel speciaal danken! God
vergeet niet degenen die in Zijn werk hebben geïnvesteerd.
Bovendien wil ik graag degenen danken die regelmatig voor mij, mijn dochters, de gemeente
en het evangelisatiewerk in bidden! God zegene u!

Voorgangersontmoeting
in Mesurac

Rita Bellocco- Ferdinando

Karin Barnhoorn

Ik groet u heel hartelijk vanuit Calabrië.
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Co met Giliana,
oudste van de gemeente

Van 11 tot 15 mei verbleef ik in Lamezia Terme
bij Co Kaptein en zijn dochters. Als vrijwilliger
bij ECM redigeer ik de diverse nieuwsbrieven
van de zendingwerkers. Bijzonder om dan nu
met eigen ogen iets van de Co’s bediening in
het uiterste zuiden van Italië mee te
krijgen. Helaas ontbrak de tijd om bij één van
de radio of tv uitzendingen te zijn die Co
presenteert en waarmee hij Gods goede nieuws
brengt, maar het bezoek aan de kleine
evangelische Bethel gemeente die haar locatie
middenin het drukke Lamezia heeft, maakte
indruk op me. In het voor het merendeel
katholieke Calabrië, is een dagelijkse en
levende relatie met onze Verlosser Jezus
Christus onderhouden niet vanzelfsprekend.
Men klampt zich vast aan doodse rituelen en
aan afgoderij. Grote aanplakborden waarop een
evenement met een paragnost aangekondigd
wordt, staan langs de weg… Daarom is het zo
goed en belangrijk om te zien dat deze kleine
evangelische gemeente een ander geluid vol
hoop wil laten horen. Ons verlangen en ons
gebed mag zijn dat meer mensen de weg naar
deze gemeente in het drukke centrum van
Lamezia mogen gaan vinden, zodat zij er de
rust en de vrede zullen weten te vinden die Hij
door middel van Zijn Woord alleen kan geven.
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