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“Het geluk heeft weinig te 
maken met het bevredigen 
van de innerlijke wensen!”  

(Hermann Hesse) 

Beste zendingsvrienden,   
De mens is pas echt gelukkig als hij 
of zij een levende relatie met God, de 
Schepper en Vader heeft! Positieve 
maatschappelijke en financiële om-
standigheden geven slechts tijdelijke 
bevrediging en geluk. Wat werkelijk 
van waarde is, is leven naar de 
Goddelijke principes en waarheden. 
Gelukkig is de mens die Gods Woord 
naleeft en in praktijk brengt! Eén van 
mijn favoriete slogans is: “De vreugde 
des Heren is mijn kracht!” (Neh.8:10)  
 
Dat gaat in tegen elk negatief gevoel. De 
christen put kracht uit de relatie met God 
en door het onderwijs van het Woord van 
God. Met Hem en vanuit het Woord leef 
ik in blijdschap en kom ik tot overwin-
ning! Dat is wat ik altijd in de gemeente 
onderwijs.  
 
Gemeente 
Vanwege het coronavirus konden we als 
gemeente gedurende drie maanden niet 
bij elkaar komen. Inmiddels hebben we, 
met inachtneming van de geldende 
protocollen, alweer vier bijeenkomsten 
gehad. Sinds kort komen er ook enkele 
mannen uit Nigeria in de gemeente. Het 
maakt ons tot een ‘kleurrijke’ gemeente 
waarin veel nationaliteiten zijn vertegen-
woordigd: Hollands, Pools, Roemeens 

en Albanees. Ofschoon de Roma-familie 
een geheel eigen cultuur heeft, beschou-
wen zij zichzelf toch ook als Italiaans.  
 
Broeder Cosimo is nog in Duitsland 
werkzaam, al is het werken erg moeilijk 
voor hem gezien de pijn in beide handen 
doordat de zenuwen daar klem zitten. 
Een operatie aan zijn linkerhand is niet 
goed verlopen. Hopelijk kan hij weer 
terugkomen om bij zijn gezin te zijn en 
hier te gaan werken. Dochter Donatella 
van de Roma-familie Berlingieri heeft 
een maand geleden een dochter ter 
wereld gebracht. Ze heet Esther. Het 
eerste kleinkind van Antonella en 
Cosimo. Elke zondag zegen ik de 
kinderen van de gemeente: een 
belangrijk onderdeel van de dienst. 

 
Evangelisatie 
Heel belangrijk blijft de opdracht van een 
echte christen om een getuige van Jezus 
te zijn, want mensen worden alleen 
overtuigd van Gods doel met de 
mensheid door de liefde die de christen -
op welke wijze dan ook- toont in zijn 
dagelijks leven en het gebed. 
 
Een voorganger belde mij laatst vanuit 
een bergplaatsje hier in de provincie 
Reggio Calabria, waar hij die dag 
verbleef. Hij had daar een man ontmoet 
die hem vertelde dat hij regelmatig mijn 
tv-uitzendingen volgde. De man vertelde 
dat hij er blij mee was en dat ‘het 
programma duidelijk voor hem bestemd 
is’. Bid voor allen die de uitzendingen 
volgen zodat zij Jezus zullen aannemen 
als hun Redder. U weet dat ik regelmatig 
mensen interview of een boodschap 
doorgeef. Recent kon ik een uitzending 
maken met Debora, mijn dochter, die iets 
over haar leven en de muziek vertelde. 
Heel speciaal. 
 
Ik dank voor uw gebeden. 

De bekering van Pia  -12 jaar Co Kaptein 

Italië heeft een echte 
opwekking nodig! 



“Italië heeft geen religie nodig, maar 
Jezus Christus, Die de mens zekerheid 

van behoud voor de ziel geeft” 
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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 

Bericht van Esther 
 
Eindelijk dan een schrijven van mij. Het doet mij plezier om aan de nieuwsbrief 
van mijn vader mee te werken. Het dagelijks leven hervat zo langzaamaan weer 
een beetje zijn normale ritme, na de ‘lockdown’ ten gevolge van het coronavirus.  
 
Misschien herinnert u zich nog dat ik samen met Fiorella de vrouwengroep 
“Moms in Prayer” in onze gemeente leid. Met deze moeders hebben wij een 
groep op WhatsApp. Tijdens de quarantaine profiteerde ik van de situatie door 
hen dagelijks wat te schrijven of een korte studie te geven, ter bemoediging en 

Pasquale en Esther 

Co spreekt in de Bethelkerk 

Onze zoon David is bezig met zijn uni-
versitaire studie. Hij doet dat nu via In-
ternet thuis en op dezelfde wijze doet hij 
ook de examens. Hij gaat prima vooruit. 
Regelmatig wordt hij uitgenodigd door 
andere gelovige jongeren van andere 
groepen in Lamezia Terme, om samen 
te eten en uit te gaan. Wilt u bidden dat 
God in David meer en meer de stand-
vastigheid en de wilskracht om Hem te 
dienen zal gaan opwekken?  
 
Pasquale werkt helaas nu zonder een 
vast contract. Dat doet nogal pijn, maar 
-hoe dan ook- hij brengt een minimaal 
inkomen mee naar huis. Na negen uur 
werken komt hij altijd erg moe en met 
pijnlijke ledematen thuis… Maar wij re-
kenen op de Heer, Die altijd voorspoed 
geeft en voor betere inkomsten van de 
vaste en extra uitgaven. Wij danken de 
Heer dat wij pas een nieuwe afwasma-
chine hebben kunnen kopen, want de 
vorige heeft het begeven. Gelukkig mo-
gen we deze in ons eigen tempo afbeta-
len. De Heer is goed en voorziet telkens 
weer opnieuw op onverwachte manie-
ren. Dit bemoedigt en motiveert ons om 
afhankelijk van Hem te blijven en het 
van Hem te blijven verwachten!  
 
Hartelijk dank voor uw gebeden.  

 

Esther en Pasquale  
Bentornato 

Dank- en gebedspunten 

• dat de gemeente zal groeien in 
geestelijk opzicht en in aantal; 

• voor de situatie met Cosimo’s 
handen en voor de precaire 
financiële situatie van hem en zijn 
gezin; 

• dat de tv-uitzendingen doel zullen 
treffen en het zaad van het 
Evangelie in goede grond terecht 
zal komen; 

• voor bevordering van het 
samenwerkingsverband met de 
Evangelische Calabrese Unie; 

• voor de financiële en fysiek/mentale 
situatie van mijn dochters Esther en 
Debora;  

• dat de bezoeken aan diverse 
bevriende gemeenten gezegend 
zullen zijn: ook om daar weer tv-
opnamen te doen. 
 

ondersteuning, zodat niemand van hen 
zich alleen, ontmoedigd of angstig zou 
voelen. In deze dagen sprak de Heilige 
Geest vaak persoonlijk tot hun hart en 
nu voelen wij ons meer verbonden en 
gemotiveerd dan voorheen! Kortgeleden 
was de ontmoeting van Moms in Prayer 
werkelijk geweldig inspirerend! Wilt u 
bidden dat meerdere moeders zich bij 
ons zullen aansluiten en dat de gebeden 
die wij voor onze kinderen doen, ver-
hoord zullen worden! (Natuurlijk ook 
voor onze zoon Jonathan! Dat de Heer 
zijn ogen zal openen!) 
 
Pasquale en ik gaan elke vrijdagavond 
naar een echtpaar, Ciccio en Eleonora, 
die hier in Lamezia een klein lokaal heb-
ben geopend, om hen te helpen met de 
muziek en om hen een beetje te onder-
steunen! Er is een fijne vriendschap ont-
staan en ook al bezoeken zij niet onze 
gemeente, we kunnen een broederlijke 
eenheid waarderen: iets dat heel erg 
bemoedigend en bruisend is. 
 
Onze zuster Lisa heeft een maagverklei-
ning ondergaan. Helaas heeft zij mo-
menteel last van erge rugpijn, maar ook 
de constante verzorging van kleine 
Noémi kost veel energie. Bij Noémi (4 
jaar) is enige tijd geleden autisme vast-
gesteld: ik vraag u dan ook om te blijven 
bidden voor de situatie. Het is geen ge-
makkelijk leven voor Lisa, haar man Koli 
en hun zoontje Enea (9 jaar)!  
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