
 NIEUWSBRIEF NR. 12 • Februari 2023 

 M 

 

Carlos Wessels 

ZENDINGSWERKER BIJ OPERATIE MOBILISATIE IN MOLDAVIË 

 

 

Bună ziua (goedendag)!  

 
Allereerst Gods zegen voor 2023, 
of zoals (niet christelijke) Molda-
ven zeggen mulți bani și puțin 
dușmani (veel geld en weinig vij-
anden).  
Sinds mijn laatste nieuwsbrief is er 
een hoop gebeurd. In november 
ben ik voor ruim een week in Tur-
kije geweest. De eerste week was 
ik in Antalya voor de cursus 
“Coach-Mentoring Essentials” 
Deze cursus is een vereiste om 
als mentor voor een deelnemer te 
mogen fungeren. Deze cursus 
vond plaats in een all inclusive ho-
tel, ik ben nooit eerder in zo’n luxe 
vakantiebestemming geweest 
(aangezien kamperen veel leuker 

is    ). 

 
 
Na de cursus heb ik nog een paar 
dagen vakantie gevierd in Istan-
bul. Hier heb ik verschillende mos-
keeën bezocht en ook het oude 
paleis van de sultan. Dit was alle-
maal erg interessant maar het 
beste was een restaurant naast de 
airbnb, het Carlos terrasa. 
 

      

Na de cursus in Turkije was het al 
snel december en kerst. Dit jaar 
voor het eerst sinds ik in Moldavië 
woon, kreeg ik zowaar bezoek uit 
Nederland. Mijn ouders & Mattias 
zijn voor een week op bezoek ge-
weest. Het was erg gezellig en 
leuk om Moldavië te kunnen laten 
zien. Naast het laten zien van 
Chișinău & een dorpje waar vrien-
den van me wonen hebben we 
ook veel spelletjes gespeeld.  
 

 
 
Mijn ouders brachten ook nog een 
mooi bedrag mee voor het voed-
selpakketten project in Soroca. Ik 
mocht een bedrag van meer dan 
1500 euro overhandigen, hiermee 
kunnen een hoop families gehol-
pen worden om deze dure winter 
door te komen. Naast voedselpak-
ketten was er zelfs nog wat geld 
over om een klein kerstcadeautje 
te kopen voor de kinderen van de 
gezinnen die geholpen worden. 

 

 

 

 
 

Gebedsverhoring 
 
 

In mijn vorige nieuwsbrief 

schreef ik over de hoofd-

pijnklachten die ik had. 

Sinds het schrijven van de 

laatste nieuwsbrief heb ik 

tijd gehad om wat rust te 

nemen. Door twee weken 

vrij te hebben & het gebruik 

van medicijnen zijn de 

stress klachten afgenomen 

en hiermee ook de hoofd-

pijn. Op dit moment heb ik 

helemaal geen klachten 

meer en ik heb zelfs de me-

dicatie niet meer nodig. 

Dank jullie allemaal voor het 

bidden voor mijn gezond-

heid.  

 

Overdag bewijst de HEER 

mij zijn liefde, 

’s nachts klinkt een lied in 

mij op, een gebed tot de God 

van mijn leven. 

 

(Psalm 42:9) 

 



  

  

Ik heb een leuk nieuwtje, graag stel ik mijn Amerikaanse collega Thea aan jullie 

voor. Aan de foto kunnen jullie vast wel zien dat ze niet alleen mijn collega is. 

Sinds 1 Februari is zij officieel mijn vriendin, OM heeft ons toestemming gegeven 

om een relatie te beginnen.  

We kennen elkaar nu ongeveer een jaar, Thea kwam als REACH deelnemer 

naar Moldavië in Januari 2022 en werkt momenteel in een dorpje 50 kilometer 

van Chișinău. Tijdens REACH afgelopen jaar kwamen we erachter dat we erg 

veel interesses delen en dat we graag tijd met elkaar door brengen. Wil je meer 

weten over Thea en wie ze is stuur me dan een WhatsAppje of mailtje. 

REACH 2023 

 
 

 

 

 

 

 

Thea 

 
 

 

 

 

 

 

 

Het REACH programma is alweer een paar weken be-

zig, dit jaar hebben we tien deelnemers uit zeven ver-

schillende landen in Europa en Noord-Amerika. Het pro-

gramma loopt dit jaar tot 1 juli en we gaan weer op ver-

schillende outreaches naast de klassikale lessen. Op dit 

moment zijn we in Moldavië voor klassikale lessen. Be-

gin maart gaan we op ski outreach in Roemenië en eind 

maart zullen de deelnemers op een tweeweekse out-

reach gaan. Na deze outreach verhuist het programma 

terug naar Moldavië voor meer klassikale lessen.  

Allereerst, ik lees niet veel nieuws over de politieke situatie in 

Moldavië. Op dit moment staat er echter veel te gebeuren, de 

premier van Moldavië is afgetreden na 1 ½ jaar van regeren. Het 

bericht dat de NOS hier over schreef was helaas enigszins aan-

gedikt. De situatie met betrekking tot de oorlog in Oekraïne waar-

bij de elektriciteit regelmatig uit zou vallen is niet het geval. Het is 

een aantal keer gebeurd dat we zonder elektriciteit kwamen te 

zitten waarvan maar één keer dat dit voor langere tijd was in het 

hele land.  

Het opstappen van de premier heeft wel gevolgen voor Moldavië, 

op dit moment is de president opzoek naar een nieuwe premier. 

Er is veel speculatie wie deze nieuwe premier zal zijn maar de 

vooraanstaande kandidaat is Dorin Recean, hij is momenteel de 

adviseur voor de president met betrekking tot nationale veilig-

heid. Wilt u meer weten over de situatie in Moldavië, er is een 

website (https://moldovamatters.substack.com/) waar deze infor-

matie vandaan komt. 

Iedereen moet zich aan het gezag onderwerpen, want er is geen autoriteit die niet door God is ingesteld. Alle 

gezag komt van God.  

 

(Romeinen 13:1) 

 

Moldaafse politiek 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://moldovamatters.substack.com/


 

  

Adressen     Thuisfront Team  Support 
OPERATIE MOBILISATIE    CONTACTPERSOON  ONLINE DONATIES 

Assemblageweg 9, 8304 BB Emmeloord  David van Raalten  www.operatiemobilisatie.nl/carloswessels 

0527 - 615 607 • info.nl@om.org                     06 – 27060272     

www.operatiemobilisatie.nl   voorzitter@carloswessels.nl      

 CARLOS WESSELS     VRAGEN OVER GIFTEN  IBAN: NL13 RABO 0114232938 

OM in Moldova, C.P. 2366, Chișinău MD-2012 Renate van Erk-Alberda  t.n.v. Operatie Mobilisatie 

Republic of Moldova    06 – 26040660                     o.v.v. ‘Ondersteuning Carlos Wessels’ 

+37362019745     financien@carloswessels.nl  

carlos.wessels@om.org  

www.carloswessels.nl 

 

Dank- en Gebedspunten 

Dank voor mijn gezondheid Bid voor de benodigde financiën 

Dank voor een nieuw REACH seizoen met tien  
          deelnemers  

Bid voor het REACH programma & de outreaches die 
      voor de deur staan 

Dank voor de financiële steun tot nu toe Bid voor Thea & mij dat onze relatie gebouwd mag 

       worden op God 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiën 

 
 

 

 

 

 

 

Over de afgelopen drie-en-een-half jaar hebben jullie allemaal samen het mogelijk gemaakt dat ik mijn werk 

in Moldavië kan doen zonder mij zorgen te hoeven maken over het financiële plaatje. In het afgelopen jaar 

kunnen de maandelijkse kosten niet meer volledig gedekt worden met de maandelijkse inkomsten. Het gaat 

op dit moment om een relatief klein te kort, ongeveer 5% van mijn kosten kunnen niet gedekt worden.  

Mijn vraag aan jullie is om in gebed erover na te denken om de financiële bijdrage te verhogen zodat deze 

kosten gedekt kunnen worden.  

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat ik ook graag een auto zou willen kopen om op die 

manier wat meer mobiel te kunnen zijn. Het komt mogelijk een beetje gek over om na het vragen om geld 

voor het dichten van een klein gat in de begroting te dichten te vragen voor geld voor een auto. Toch leg ik 

de vraag nogmaals neer bij jullie.  

Het openbaar vervoer in Moldavië is redelijk beperkt, binnen Chișinău rijden er wel veel bussen maar streek-

vervoer, of treinen naar andere plaatsen is erg beperkt een auto zou mij helpen mobieler te zijn. Om dit te 

kunnen verwezenlijken is er een verhoging in de maandelijkse inkomsten en een bedrag voor de aanschaf 

van de auto nodig. Willen jullie hier ook in gebed over na denken.  

Als je een bijdrage wilt leveren aan de aanschaf van de auto kun je een gift  
geven aan de NGK Zeewolde op  NL23 INGB  0000 3123 34  onder vermelding 
van "Auto Carlos Wessels", via deze betaallink of scan de QR code hiernaast.  
Maandelijks bijdragen kan via OM in Nederland via het IBAN nummer  
onderaan deze pagina of via www.operatiemobilisatie.nl/carlos  
 

 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=96df5oCwBw4f16OOgAIm3S3W9Mc0M5z9
http://www.operatiemobilisatie.nl/carlos

