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Vrijdag 16 oktober 2020 

Flitsen 

Zaterdag,  Syrië staat in brand! Grote vruchtbare landbouwgebieden en bossen in 
Homs, Lattakia, Tartus zijn op mysterieuze wijze gaan branden. Ook in Libanon is er 
op gelijkaardige wijze brand uitgebroken. Tienduizenden mensen moeten vluchten. 
De Syrische prof. Riad Qara Falah, klimatoloog,  zegt dat een natuurlijke oorzaak 
uitgesloten is. Ze zijn ’s nachts begonnen, dus tijdens de meest  koude periode. 
Overigens, waarom zijn er geen branden uitgebroken in voorbije jaren wanneer het 
nog veel warmer was, of enkele maanden geleden toen we baadden in het zweet, 
het is nu putje nazomer? De herinnering aan de wijze waarop de VS en Turkije 
duizenden hectaren graanvelden hebben afgestookt gedurende de voorbije oogst, 
hangt nog vers in het geheugen. De Syrische president heeft gevraagd dat allen 
intens zouden  bidden opdat het land van een nieuwe catastrofe bevrijd mag worden. 
In de moskeeën over heel het land wordt daarvoor gebeden. Ook wij doen mee! Met 
man en macht wordt door brandweerkorpsen geblust. Mohammad Hassan, minister 
van landbouw meldde maandag dat alle 156 vuurhaarden geblust waren. Er werd  
een noodfonds opgericht voor de getroffenen.  Het klimaatrapport van de VN 
waarschuwt dat “hittegolven” het grootste probleem worden, maar over de 
klimatologische oorlogsvoering en aanslagen wordt niet gesproken! Toppunt: de VS 
ambassade (die Damascus verlaten heeft!) roept de Syrische regering op meer 
acties te ondernemen om het volk te beschermen! Inderdaad, we kunnen beter 
bidden om inzicht in en beëindiging van deze superhuichelarij.  

Maandag vierden we ’s morgens de Eucharistie voor de ontelbare kinderen die 
gedood werden (worden) voordat ze geboren konden worden, voor hun moeders die 
het dikwijls zelf niet wilden maar door hun omgeving gedwongen werden en hiervan 
voor de rest van hun leven de wonden meedragen en voor de moordenaars alsook  
allen die er bij betrokken zijn. Deze Eucharistie voor de overleden kinderen willen we 
voortaan opdragen iedere maandag die hiervoor vrij is. Het is tevens een Eucharistie 
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. 

Deze week is er flink gewerkt aan het plukken en verwerken van de  granaatappels. 
Er zijn vuurrode en groene, kleine en zeer grote granaatappels en er zijn zoete en 
zure pitten, witte en rode, soms in dezelfde granaatappel. De pitten worden gemalen 
en gekookt tot een gegeerd jus. De afval lusten de kippen. 

Het werk met de granaatappels hebben we onderbroken  om donderdag het feest 
van de heilige Teresa van Avila als een zondag te vieren. Ze is een model niet alleen 
van een totaal gegeven contemplatief leven maar ook van een actief leven daar ze 
20 kloosters stichtte in evenveel jaren. De bisschop kwam ’s avonds nog even langs 
om te danken voor de humanitaire hulp die hij gekregen had en hij vierde de vespers 
mee. 

 

België, nog steeds aan de kant van de moordenaars van het Syrische volk 

Gedurende de gehele oorlog tegen Syrië werden chemische aanslagen gepleegd 
tegen de bevolking, meestal op een ogenblik waarop het leger een strategische stad 
of regio succesvol aan het bevrijden was. De media speelden hier telkens op in. Ze 
hadden geen enkele aandacht voor de gruwelijke moorden en aanslagen van de 



terroristen maar op het moment dat Syrië en Rusland aan de verdediging begonnen, 
dan spraken de media over “misdaden tegen de menselijkheid”. Dat kun je ook nu 
weer bij onze VRT zelf vaststellen.  De geheime diensten van de westerse 
mogendheden en media konden de wereld telkens wijsmaken dat chemische 
aanslagen het werk waren van de  Syrische regering en hun leger. Nooit konden ze 
hiervoor enig bewijs leveren. Hiervoor werd zelfs een aparte terroristengroep 
gevormd, de “Witte [Sc]Helmen”, die werden voorgesteld als de helden die de 
slachtoffers van “het regime” ter hulp kwamen. Zij maakten dramatische beelden van 
(hun eigen!)  chemische aanslagen om de Syrische regering daarvan de schuld te 
geven. Het Syrische leger heeft geen enkele keer chemische wapens ingezet. Het 
zou overigens niet alleen gevaarlijk maar ook oerdom zijn. Nadat westerse 
mogendheden en hun terroristen een grote chemische aanslag gepleegd hadden in 
Ghouta (23 augustus 2013) op kinderen die ze 2 weken eerder in Lattakia gekidnapt 
hadden, zond Obama zijn oorlogsvloot naar Syrië voor een militaire inval. De 
Engelsen voelden nattigheid en deden niet mee. De inval ging niet door. Fr. Hollande 
was razend. Poetin had een geniale inval en stelde voor aan Assad om alle 
chemische rommel in Syrië te laten opruimen, wat de Syrische president met veel 
plezier aanvaardde. Zo was hun rommel op een goedkope en galante manier 
verwijderd. Tevens  kon Obama zichzelf en de wereld wijsmaken: kijk eens, door 
mijn drastisch optreden heb ik Assad op de knieën gekregen! Iedere gram chemisch 
materiaal in Syrië werd onder internationaal toezicht opgeruimd, wat door de officiële 
instanties ook werd bevestigd. En toch bleef de molen van het “chemisch dossier” in 
Syrië onverminderd verder. Niemand verzette één voet om die aanslagen te 
onderzoeken. Westerse mogendheden en terroristen bleven aanslagen plegen en 
bleven ook Syrië met succes beschuldigen. De ene vergadering na de andere werd 
door de VN ingelegd over “het gebruik van Chemische wapens in Syrië”. Het 
regende vervalste officiële rapporten waarin Syrië beschuldigd werd. In plaats van 
een bewijs werden vage aanklachten opgestapeld. Ondertussen schreef de Syrische 
permanente vertegenwoordiger Bachar al-Ja’afari na iedere chemische aanslag een 
uitvoerige brief met de nodige aanduidingen in de richting van de  terroristen,  naar 
de officiële VN instanties. Niemand verzette één voet om die aanslagen te 
onderzoeken. Op zijn meer dan 200 brieven heeft hij niet één antwoord gekregen. 
Toch bleven de  westerse mogendheden de ene VN vergadering na de andere 
inleggen om Syrië te beschuldigen. Het zijn er inmiddels al meer dan 80. 

Op 5 oktober 2020 volgde de zoveelste vergadering over het gebruik van chemische 
wapens in Syrië, ditmaal over hetgeen er gebeurde in Douma op 7 april 2018. Het 
was een geveinsde aanslag. Kinderen hebben getuigd hoe zij moesten meespelen. 
Een cilinder met chloorgas werd op een bed gevonden. Deze zou door de  Syrische 
luchtmacht afgeschoten zijn, terwijl het huis voor geen schrammetje beschadigd is! 
Een wereldwonder? Neen, een onhandig opgezet spel door terroristen. Toch hebben 
VS, VK en Frankrijk een week later bombardementen uitgevoerd op Syrië, 
zogenaamd om Syrië te straffen. De zoveelste bombardementen zonder reden, 
illegaal en vooral onmenselijk. Rusland, dat nu  tijdelijk voorzitter is, wil de waarheid 
nogmaals aan het licht brengen en roept José Bustani, de eerste voorzitter van het 
OPCW (de organisatie voor verhindering van chemische wapens)  op als getuige. 
Deze man had in 2003 al door dat Irak geen vernietigingswapens had en daarom 
moest hij van J. Bolton opstappen want de VS wilden een oorlog tegen Irak 
beginnen, zogenaamd omdat het massavernietigingswapens had. In echte maffiastijl 
voegde J. Bolton er bij “wij weten waar uw kinderen wonen”. Over het dossier van 
Douma kon J. Bustani getuigen dat er een deskundig onderzoek geweest was dat 
aantoonde dat er geen chemische aanslag had plaats gevonden maar dat alles 



gesimuleerd was. Dat was door deskundige onderzoekers uitgezocht. Ook zij werden 
prompt ontslagen en er werd een nieuwe team samengesteld en een nieuw 
gemanipuleerd rapport opgesteld. En wat gebeurt er nu? Zes landen, waaronder 
België, verzetten zich en verbieden dat José Bustani komt getuigen! Het is de eerste 
keer in de geschiedenis van de VN dat een gekwalificeerde getuige de toegang 
ontzegd wordt! De waarheid moet verborgen blijven, het OPCW hoeft geen 
deskundig en onafhankelijk onderzoek te doen naar het gebruik van chemische 
wapens maar moet valse propaganda voeren om de oorlogen van  westerse 
mogendheden te steunen en België moet  voor slaafse vazal van de moordenaars 
blijven pelen. 

--------------------------------- 

Het hele verhaal over Douma en de corruptie bij het OPCW kun je uitgebreid lezen in het 

Nederlands bij: https://willyvandamme.wordpress.com/2020/10/11/chemische-wapens-belgi-steunt-

censuur/ ; In het Frans:https://www.mondialisation.ca/onu-syrie-querelle-autour-du-dossier-

chimique-et-de-lopportunite-dun-precieux-temoignage/5649946  

 

Een model voor een waar feminisme 

Amy Coney Barrett, door Donald Trump voorgedragen als 9e rechter bij het 

Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de proef doorstaan in de hoorzittingen van de 

senaatscommissie. We verwachten nu de goedkeuring door de meerderheid van 

de honderd senatoren. In haar openingstoespraak stelde ze zichzelf voor, zonder 

enige pretentie maar ook met grote vrijmoedigheid. Ze sprak over haar studies in 

Notre Dame, haar loopbaan in de rechten, haar man en haar kinderen. Verwijzend 

naar hetzelfde aantal leden van haar gezin als van de rechters zei ze: “ik ben 

gewoon in een groep van 9 te zijn”. De tien democraten van deze commissie, die 

fel tegen haar  kandidatuur gekant zijn, wilden haar aanvallen vanuit de 

gezondheidszorg, de Obamacare en vooral vanuit de zogenaamde “reproductieve 

rechten van de  vrouw”. die in de praktijk steeds ruimer worden ingevuld. Voor de 

vijanden van het geloof zijn vooral haar katholieke levenshouding en haar eerbied 

voor de heiligheid van het menselijk leven een doorn in het oog. Ze leek uiterlijk 

erg kwetsbaar maar antwoordde rustig, kalm en vastberaden, zonder in hun val te 

trappen. Rechters, zo liet ze verstaan, doen niet aan politiek en maken geen 

wetten, maar passen de tekst van de wet toe zoals die geschreven is. Ze bleef 

hoffelijk en straalde een grote innerlijke kracht uit. 

Het huidige feminisme beschikt nu over een 

waaier van boegbeelden, kronkelende actrices 

met veel stem en weinig stof. Er is een 

wansmakelijk overaanbod. Het wordt tijd voor 

iets totaal nieuw, wat uitstekend door Amy kan  

ingevuld worden. Ze draagt een mooi kleed 

met een eenvoudige collier, heeft een stralende  

glimlach en realiseert een voor onze tijd erg boeiend vrouwelijk ideaal. Ze besliste 

om haar carrière verder te zetten, een groot gezin te stichten dat tevens open en 
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multicultureel zou zijn en gebouwd op een solied katholiek geloof. “Ik geloof in de 

kracht van het gebed” zo gaf ze haar publiek nog mee. Bovendien passen naast 

haar nog andere modellen, zoals de heilige vrouwen die vandaag in de katholieke 

liturgie herdacht worden. De heilige Hedwig (+ 1243) gaf heel haar leven voor haar 

gezin van 7 kinderen én de armen om haar heen. De heilige Margareta-Maria 

Allacoque (+ 1690) wijdde zich als maagd en religieuze geheel toe aan de beleving 

en openbaring van de Liefde van God voor de mensen. Zou onder het heftig verzet 

vanwege de grootste bestrijders van Amy, naast hun afkeer ook niet een jaloezie 

schuilgaan jegens deze vrouw, die blijkbaar in harmonie leeft met zichzelf, met 

haar gezin, haar omgeving en vooral met God?  

 

En dit nog: 

 Jammer genoeg vergat ik vorige keer het bericht van 2 weken geleden te 
geven, weer flink geïllustreerd met 9 video’s: 2 over persoon en familie van 
Amy Coney Barrett, 9e rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, 3. 
Honger in Libanon, 4. Armoede in Syrië, 5.  Sancties en bezetting van VS 
tegenover Syrië, 6. De gruwelijke Aboe Sakker, 7. De schande van het 
OPCW, 8. Pius XII en de redding van vele joden, 9 getuigenis van Joseph 
Fadelle, moslim die christen werd:   https://www.golfbrekers.be/een-verslag-
uit-syrie-zonder-poco-bril-186/ 

 Ons vorig bericht met 3 video’s.  1. Mar Yakub en hulpverlening (de vrouw 
naast moeder Agnes-Maris is Italiaans filmmaakster die inmiddels ’n prijs 
gewonnen heeft met haar film “Mother Forteress”), 2 interview al- 
Assad met Zvezda, 3. Trump die Assad wilde vermoorden: 
https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-187/  

 Een overzicht van de toestand in Syrië met 8 
video’s:  https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-94/ 

 Nieuwsbrief Comité Bezorgde Ouders oktober 2020: 
https://www.bezorgdeouders.be/2020/10/08/nieuwsbrief-cbo-oktober-2020/ 

 Nieuwsbrief Tegenstroom 12 oktober: 
http://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index65.html 

 Benoeming van de 9e rechter aan het Amerikaanse Hooggerechtshof:  
 https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKhqlZCzLMfqLlFwlJthQvgbk

B  
 Turkse dictatuur in Syrië: https://www.kerknet.be/kerknet-

redactie/nieuws/recht-van-de-sterkste-heerst-syri%C3%AB 
 Dr. Brian Tyson (Californië) heeft 1700 covid-19 patiënten genezen met 

hydroxychloroquine, één was even in het ziekenhuis, niemand is gestorven; 
vaccin is niet nodig: 
https://www.youtube.com/watch?v=yWpjkuD2QNA&feature=youtu.be  

 Corona in Nederland, mediamisleiding, overheidsdwang, burgerverzet: 
https://www.youtube.com/watch?v=bZwIJ5LsbrA 

 Leugens  omtrent corona helder ontmaskerd (Nederlands): 
https://youtu.be/eEuWnMgw_c8 

 Duitse media geven openlijk manipulatie omtrent corona toe:  

https://youtu.be/8Xuai6MuZS4 

 Hoe (on)gevaarlijk het corona virus werkelijk is, uitgelegd door Oostenrijkse 
bioloog Clemens G. Arvay: https://www.youtube.com/watch?v=kJC2KqKis5g 
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 Stem en tegenstem met duidelijke standpunten i.v.m. corona: www.kla.tv/nl  
 Hoe Nederland terrorisme in Syrië steunt: https://freesuriyah.eu/?p=4906 
 Na Oekraïne wil “het westen” Wit Rusland ontwrichten: 

https://www.golfbrekers.be/wit-rusland-wie-trekt-aan-de-touwtjes/ 
 De “Gulden Middenweg” geeft ’n goed antwoord op de ontdekking van de 

“genetische schaar”: https://youtu.be/TKeS3SuIWGc 
 Ken Jebsen in gesprek met Daniele Ganser over zijn laatste boek : Imperium 

USA: https://kenfm.de/im-gespraech-daniele-ganser/ 
 De waarheid over de oorlog tegen Syrië in 10 minuten: 

https://www.golfbrekers.be/het-complot-om-syrie-te-vernietigen/  
 Dramatische bosbranden: 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKhqlZCzLMfqLlFwlJthQvgbkB  

 De 15-jarige Italiaanse  cyberapostel Carlo Acutis zalig verklaard: 

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/15-jarige-millennial-zalig-verklaard-

gebalsemd-lichaam-opgebaard-in-basiliek-assisi~a72ba33b/; een mooie video 

over zijn leven: https://www.youtube.com/watch?v=0kgkAWaOaq0 
 

 

 

 
 

  
De zusters op bezoek bij het in opbouw zijnde “metokion”. 

 

  
     Br. Ibrahim spreekt af met arbeiders             Sketch en gebak voor een verjaardag 
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Granaatappels worden gewassen en de pitten worden er uit gehaald 

 

   
Pitten worden gemalen en gekookt tot een jus 

 

  

Feest van de Hl. Teresa van Avila: Eucharistie en Vespers 

 

 
Onze kleine kapoen: waarom langs de trap gaan als er een koord hangt? 

 

 
P. Daniel 


