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“God wil dat Zijn kinderen
vanuit bewogenheid en
liefde voorbede doen voor
deze weerspannige en
opstandige wereld!”

Beste zendingsvrienden,
In de hele wereld is er openlijk verzet en
tegenstand tegen christenen, omdat zij
getuigen van Jezus en Gods Woord.
Destijds waren ook de Israëlieten ongehoorzaam en rebellerend tegen God. Zij
deden wat kwaad was “in de ogen des
Heren” en zodoende werden zij afvallig.
Er was rebellie, eigenzinnigheid, afgoderij, geestelijk overspel en het niet
handhaven van recht en gerechtigheid.
God vroeg aan Jesaja: “Wie wil voor het
volk in de bres staan? Wie zal ik
zenden?” Jesaja was bereid om het
onheil tegen Israël te prediken, maar ook
de boodschap van God om Israël weer
aan te nemen, zodra zij zich zou bekeren
van haar ‘boze werken.’
Voorbede
Op een gebedsavond van de gemeente
haalde ik het voorbeeld aan van voorbede
van Abraham voor Sodom en Gomorra.
Omdat er niet eens tien rechtvaardigen
waren, werden die steden vernietigd. Maar
God liet Lot en zijn gezin vertrekken om niet
samen met de “onrechtvaardigen” verdelgd
te worden.
Weet u dat God vertoornd was op Jobs
vrienden, omdat zij niet recht over hem
gesproken hadden! Zij moesten aan God
brandoffers brengen en Job vragen om voor
hen te bidden. “En de Heer was Job terwille!”
Daarna bracht God een omkeer in Jobs
situatie en “de Heer gaf Job het dubbele van
al wat Job bezeten had”. Is dat niet
geweldig?
Onze gemeente blijft voor Lamezia en
omgeving “op de bres staan” door voorbede
te doen. Zou God ook niet hier mensen als
“brandhout uit het vuur” kunnen halen?

Avondmaal vieren in de gemeente

Wie God oprecht zoeken,
zullen hem vinden
Zou er onder al die mensen die mij (her)
kennen van de tv-programma's, van de
(korte) gesprekken van de afgelopen jaren of
van de scheurkalender die ze kregen,
niemand zijn die God werkelijk zoekt? Veel
mensen vertelden mij dat zij het tvprogramma gezien hebben. Een man volgt
elke vrijdagavond de halfuur durende
uitzending. Een andere man luistert
regelmatig naar het radioprogramma. De
boodschap van het Evangelie van redding en
bevrijding mag ik nog steeds doorgeven en
altijd aan het eind van het programma nodig
ik de mensen uit om Jezus aan te nemen in
hun leven. Dan zullen zij, die God zoeken,
Hem toch vinden?
Na een tv-uitzending belde een man mij op.
In plaats van dat hij informatie of uitleg over
het onderwerp van het programma vroeg,
wilde hij weten waar wij de samenkomst
hielden. Hij is nu al vier keer naar de
zondagmorgendienst geweest. Hij stelde
veel vragen. Het lijkt erop dat hij God zoekt.
God belooft dat wie Hem met heel zijn hart
zoekt Hem zal vinden! In Jesaja 55:6 roept
God de mens op: “Zoekt de Here, terwijl Hij
Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij
nabij is.”
Martin Luther King schreef eens: “De
duisternis kan het donker niet wegvagen.
Alleen het licht kan dat doen. De haat kan de
haat niet wegnemen, alleen de liefde kan
dat!”
Wat er zoal gebeurt in de gemeente
De chef-kok Claudio kon in Zwitserland werk
vinden. Zijn vrouw Rosa is daar ook naartoe
gegaan. Overdag past zij op haar
kleindochter.
Lisa, onze Albanese zuster, is voor drie
maanden naar haar moeder gegaan. Het is
twijfelachtig of zij nog terugkomt. Haar man
blijft hier werken. In Albanië is er praktisch
geen werk te vinden: vele mannen verlaten
hun land om elders in Europa werk te
zoeken.
Vorige maand waren Filippo en Maria vijftig
jaar getrouwd. We hielden een speciale
dienst voor hen en we vroegen Gods zegen
over de rest van hun leven.

waarheid

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.

Kleinkind
Velen van u weten dat er bij Debora en Roberto op 5 april jl. een jongetje geboren
werd. Hij werd met de keizersnede gehaald. Ze hebben hem Rubin Jos genoemd.
Rubin (Robijn) is de naam van een roodachtige edelsteen (dus een kostbaar
bezit)! Ruben was de eerstgeborene van Rachel en Jacob. Zijn naam betekent
“zie een zoon”. Zijn tweede naam is Jos, wat “God heeft mij een ander
toegevoegd” betekent. Rubin Jos werd op vijfentwintig april aan de Heer
opgedragen. U begrijpt dat Debora en Roberto de Heer extra dankbaar zijn voor
dit wonderbare geschenk, vooral omdat het in de vorige zwangerschap fout liep
Conferentie ECM in Kroatië en tv-opnamen
Van 5 tot 12 april was ik bij de ECM-conferentie in Umag, Kroatië. Contacten met
collega-zendelingen en anderen werden vernieuwd. Een bijzondere tijd. Natuurlijk
nam ik de gelegenheid te baat om tv-programma's op te nemen. Ik interviewde
enkele zendelingen die in Italië werken. Deze opnamen zijn ondertussen al door
het plaatselijk tv-station “VivavoceTv” uitgezonden.

Co interviewt zendingswerkers
tijdens de ECM-conferentie

De ADI-conferentie. Co is blij dat samenwerking meer vorm krijgt

Co met kleinzoon Rubin

Ontmoetingen en ervaringen
De contacten met de “Assemblies of
God”-voorgangers is positief te noemen, als u weet dat de “pastors” van
de “ADI” niet mogen samenwerken
met voorgangers van (vrije) evangelische gemeenten. Inmiddels is er
meer “openheid” en toenadering
gekomen.
Alle 42 jaar die ik ondertussen in
Lamezia Terme woon, wilde de
voorganger van de pinkstergemeente
geen contact en samenwerking met
ons. Nu de voorganger gepensioneerd is, wil de nieuwe voorganger,
broeder Lerose, dat wel. Maar het is
nog in een beginstadium. Ik ben blij
met dit goede contact.
Hetzelfde geldt voor zes andere
voorgangers. Ik heb al verscheidene
keren in hun gemeenten mogen
spreken. Voor of na de dienst wordt
mij de gelegenheid gegeven om een
getuigenis ten behoeve van de tvuitzending op te nemen. Enkele van
deze pinkstervoorgangers spraken
ook in onze gemeente. Ik vind het
daarom heel bijzonder en positief dat
deze langzaam op gang komende
samenwerking meer vorm begint te
krijgen. Ik was ook bij de ADIconferentie, waar 1.800 mensen
aanwezig waren.
Gebeurtenissen
Op 17 mei jl. gaf Gerry Velema fijn en
gezegend bemoediginsonderwijs op
de vrouwenontmoeting in Maida, hier
dichtbij. Zij was samen met haar man
Wim gekomen. Er waren zo'n 40
vrouwen aanwezig. Dank Gerry voor
je komst!
Carlo, de hoteleigenaar die vorig jaar
interesse leek te tonen in het Evangelie, blijft nu op een afstand.

Graag uw gebed voor:
 Barbara. Zij komt af en toe naar
de gemeente; ze loopt nog
moeilijk vanwege haar lichaamsgewicht.
 Esther en Pasquale, het oudstenechtpaar dat zo geweldig met mij
samenwerkt.
 Jonathan en David. Jonathan is
helaas niet overgegaan naar de
tweede klas van de hogere school.
David heeft net zijn eindexamen
van de driejarige middelbare
school achter de rug. Nu hij is
geslaagd, gaat hij in september
naar de hogere school.
 De bekering van de man die nu de
samenkomsten bezoekt.
 De tv- en radio-uitzendingen.
 De ontwikkelingen van de samenwerking met de “Assemblies of
God”- pinkstergemeenten.
 Carlo, dat hij gevoelig wordt voor
de oproep van God om Jezus aan
te nemen.
Ik ben de Heer telkens weer dankbaar
voor allen die mij zo trouw elke maand
of af en toe ondersteunen! Ook voor
uw voorbede. Hartelijk dank!
Ik wens u allen Gods zegen toe en de
hartelijke groeten.
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