
LEZING PATER DANIE L  
 
Woensdag 17 mei om 19u30 in Sint-Michiels (Brugge) 

 

Pater Daniël brengt de waarheid achter de leugens. 
 

Pater Daniël woont en werkt intussen 7 jaar in Syrië, in het 
klooster Mar Yacub. Hij is de verantwoordelijk voor de 
mannelijke tak van Mar Yakub. De meesten kennen Pater 
Daniël van zijn wekelijkse nieuwsbrief. Hij droomt van een 
Syrië waar alle etnische groepen terug  in vrede kunnen 
samen leven, onder de leiding van hun zelf verkozen 
president,  zoals voor de oorlog. 

Vooreerst zal hij ons oproepen om kritische hoorders te zijn van de media, zodat we de 
waarheid zelf kunnen achterhalen. Hij zal met ons de leugens ontmaskeren over Syrië die u 
dagelijks op uw bord voorgeschoteld krijgt. 

Vervolgens zal hij ook de leugen over anti-conceptie ontmaskeren, bij de voorstelling van 
zijn boek 'Hoe een paus gelijk kreeg, nieuwe perspectieven na een halve 
eeuw contraceptie'. Pater Daniël heeft de intrede van contra-ceptie, de 
pro- en contra's van dichtbij gevolgd. De grote vraag is : hoe kunnen de 
heersende vooroordelen tegen de kerkelijke leer en tegen de natuurlijke 
methoden van vruchtbaarheidsregeling overwonnen worden? Aan de 
hand van getuigenissen van artsen, onderzoekers en de gewone burgers 
brengt hij zijn verhaal. 

U kan uiteraard ook uw vragen stellen op het einde van de voorstelling. 
Zijn boek zal te koop aangeboden worden. Prijs 25 euro. Boek te bestellen bij >> 
De stand van NFP (Natural Family Planning) zal aanwezig zijn. 
We sluiten af met een glaasje als bekroning van zijn werk. Nodig gerust geïnteresseerden 
uit. Hartelijk welkom! 

Plaats: Ontmoetingscentrum ‘Onze Ark’, Sint-Michielslaan 35, 8200 Sint-Michiels, Brugge.  

 

Bereikbaar : Dicht bij de afrit van E40, Oostkamp en Brugge. Met bus, lijn 7 vanaf het 

station Brugge om 19u01 en 19u21. Met avondlijn Kinepolis (Kloosterhof ) telkens  38 min 

na het uur, 9 min later staat u aan het station. 

 

Inschrijven verplicht: info@tegenstroom.eu - tel 050/ 36 00 47  

Ingang: Vrije bijdrage waarmee we de onkosten van de zaal, publiciteit en spreker betalen. 

Een gift voor Syrië is welkom.  

 

https://www.deblauwetijger.com/product/daniel-maes-hoe-een-paus-gelijk-kreeg/
http://www.nfp.be/default.asp?iId=EDEDED
mailto:info@tegenstroom.eu

