
Goede Vrienden, 

Na het communisme en het nazisme is er nu een ‘covidisme’ dat blijkbaar in staat is 
de waardigheid, de vrijheid, het geluk, de grondrechten en het leven zelf van 
miljoenen mensen aan te tasten.  Aan duizenden wetenschappers, professoren, 
artsen, onderzoekers, deskundigen uit de hele wereld wordt in het hele gebeuren 
nauwelijks enige aandacht gegeven. Zij waarschuwen ons steeds luider: er is geen 
enkele wetenschappelijke verantwoording voor de dwangmaatregelen van algehele 
afzondering (lockdown), sluiting van winkels e.d., mondmaskers in het openbaar, 
sociale afstand. In de dagelijkse omgang zorg dragen voor een goede hygiëne en 
voor eigen gezondheid met zijn kostbaar immuunsysteem blijkt voldoende, naast de 
extra zorg voor zieken en zwakken. De PCR, zo zeggen deskundigen, zijn puur 
bedrog.  Velen die positief testen zijn niet ziek en worden niet direct ziek. De covid 19 
blijkt uiteindelijk een van de vele  seizoen griepen te zijn met volkomen vergelijkbare 
sterfgevallen als alle vorige jaren.  Hydroxychloroquine (HCQ, samen met 
azitromycine, AZ en vitamine C) blijkt de aandoening volledig te genezen: goedkoop, 
100 % efficiënt en zonder nevenwerkingen. En er worden nog andere eenvoudige 
geneesmiddelen  genoemd. Al deze goede, eenvoudige middelen en zij die ze 
aanwenden worden door regeringen heftig bestreden en geboycot. Vele machtige 
politici en media blijken een collectieve hysterie opgewekt te hebben op grond van 
leugens, opgevoerde cijfers en gemanipuleerde studies om de bevolking angst aan 
te jagen en hen klaar te maken voor een algemeen verplicht, ziekmakend vaccin dat 
ons DNA blijkt te veranderen en maakt dat we altijd en overal gecontroleerd en 
gemanipuleerd zouden kunnen worden: een plan van werelddictatuur en 
technologische tirannie? Een vaccin blijkt niet nodig. De opperbevelhebber van deze  
beweging is  Keizer Covid 19. Het laatste Bijbelboek Apocalyps spreekt van de 
Draak, die zijn macht meedeelt aan het Beest: “En niemand kan kopen, of verkopen, 
als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam niet draagt” 
(Apocalyps 13, 17). Er blijken uitverkoren handlangers te zijn, die zijn heerschappij 
aan de volkeren moeten opleggen. Het doel en het resultaat van dit rijk  blijkt te zijn: 
overal angst en verdeeldheid zaaien, armoede, honger, ellende, lijden, ongeluk, 
vereenzaming, onmenselijkheid  en uiteindelijk de dood. Dit is precies het tegendeel 
van het Rijk Gods in Christus en Maria. Keizer Covid 19 heeft nu in nauwelijks één 
jaar tijd meer macht veroverd om mensenlevens aan zich te onderwerpen dan Stalin, 
Mao en Hitler in hun hele leven samen. Moeten we deze teloorgang van de 
menselijke beschaving niet met alle mogelijke middelen bestrijden? 

(Dit thema willen we hierna nog verder uitwerken. Het gaat immers over  onze 
belangrijkste maatschappelijke zorg vandaag. Zie uitvoerige documentatie : 
www.stopworldcontrol.com).  

P. Daniel 
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Flitsen 

In de Byzantijnse liturgie wordt nu “de zondag van de Vaders” gevierd, bedoeld 
worden de 350 vaders van het 7e oecumenisch concilie van Nicea II van 787 tegen 
de iconoclasten. God is mens geworden en dus als beeld onder ons verschenen.  De 



verering van heiligenafbeeldingen en iconen is een oude verantwoorde katholieke 
traditie. De Latijnse liturgie gedenkt vandaag wereldmissiezondag. Op een 
wereldbevolking van bijna 7,5 miljard zijn er nu  1.328.993.000 katholieken (volgens 
het laatste ‘Church’s Book of Statistics’ van 31 december 2018). Al is het christelijk 
geloof nu over heel de wereld verspreid, er is  nog werk aan de winkel! 

De granaatappeloogst is afgewerkt. Er zijn  naar schatting ‘n 50-tal bomen. Al is het 
een niet zo groot werk als dat van de amandelen pluk, het vraagt 
toch enige voorzichtigheid vermits de takken van deze bomen 
lange en scherpe doornen hebben. Er wordt verder gewerkt aan 
de nieuwe kweekvijver voor vissen. De zijkanten worden met 
rotsstenen bedekt. Verder wordt een voorraad sierkaarsen klaar 
gemaakt. Zij krijgen een blauw en groen Maria icoontje dat verguld 
wordt. Deze worden overgebracht naar  Parijs waar  ze  door 
S.O.S. Chrétiens d’Orient te koop worden aangeboden (www.le-
comptoir-de-syrie.fr) . Zie links de blz. in hun brochure met de 
aankondiging van onze kaarsen. 

Regelmatig komen mensen zegen en gebed vragen. Deze week kwam de chauffeur 
van onze  verantwoordelijke voor de hulpverlening in Homs. Hij is voor ons een 
goede bekende omdat hij al dikwijls met een vrachtwagen hulpgoederen kwam 
ophalen. Nu vertelt hij dat bij hem een ernstige kanker werd vastgesteld.  We hebben 
hem de ziekenzalving gegeven. Tevens  gaven we hem een voorraad granaatappels 
mee en gedistilleerd water van de Arabische artemisia. We blijven voor hem bidden. 

 

Een nieuwe Armeense volkerenmoord? 

Moeder Arousiag Sazjonian, algemene overste van de Armeens-katholieke zusters 

van de congregatie van de Onbevlekte Ontvangenis in Armenië en Libanon  slaat 

een noodkreet, bijzonder gericht aan de Fransen, de zogenaamde beschermers van 

de christenen van Libanon. Nagorno-Karabach of Artsakh werd door Stalin op 

willekeurige wijze in 1921 bij Azerbeidzjan gevoegd. Na de val van de Sovjetunie 

verklaarde het zich onafhankelijk, wat evenwel nooit officieel werd bevestigd. Op dit 

strategische kruispunt van volkeren werden sinds de 4e eeuw honderden kloosters 

gebouwd. Al duizend jaar  leeft en sterft hier het Armeense volk. Na de Armeense 

genocide door de Ottomanen in 1915, heeft  Azerbeidzjan sinds ruim drie weken een 

bijzonder bloedige oorlog gevoerd tegen Armenië, vooral onder stuwing van R. 

Erdogan. De vredesgesprekken, door Vl. Poetin in Moskou georganiseerd, eindigden 

met een overeenkomst voor een  staakt-het-vuren, dat  vijf minuten heeft stand 

gehouden. Er vielen vele doden en de kathedraal van Artsakh werd verwoest, wat 

volgens internationaal recht een oorlogsmisdaad is. De algemene overste Arousiag 

Sazjonian doet een dringende oproep aan de verantwoordelijken om hun invloed te 

laten gelden opdat ze achteraf niet zouden zeggen: “de Armeniërs werden uitgeroeid 

en we wisten het niet”. (https://www.lesalonbeige.fr/le-combat-qui-se-joue-pour-le-

peuple-armenien-cest-sa-survie-meme/)  

 

https://www.lesalonbeige.fr/le-combat-qui-se-joue-pour-le-peuple-armenien-cest-sa-survie-meme/
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En dit nog: 

 Ons vorig bericht deskundig geïllustreerd met 9 video’s: 2 over de 

verschijningen van Maria  aan Juan Diego, 3. Reacties op de film “Unplanned” 

bij de première in Nederland, 4-7 over de branden in Syrië, 8 de tombe van 

Teresa van Avila met haar arm, 9. Boeiende résumé van hoorzittingen met 

kandidaat opperrechter Amy Coney Barrett: https://www.golfbrekers.be/een-

verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-188/ (P.S. Gelieve mijn inleiding te 

verbeteren. Het moet zijn “Guadelupe” en niet Guadeloupe). 

 Een interessant overzicht van de  stand van zaken in Syrië met 8 video’s: 

https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-95/  

 Nieuwsbrief Tegenstroom 12 oktober 2020: 

http://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index65.html 

 Heldere analyse van een Amerika voor de  presidentsverkiezingen: 

https://www.mondialisation.ca/lenjeu-de-lelection-americaine-deux-visions-du-

monde/5650257 

 De misdaad tegen de menselijkheid van de vernietiging van Libië en de moord 

op Ghadaffi: https://www.golfbrekers.be/waarom-gaddafi-moest-sterven/ 

 Het Oekraïne schandaal: https://www.dewereldmorgen.be/community/joe-

biden-en-het-oekraine-schandaal-burisma/ 

 Deze katholieke actie wil de christelijke waarden van de katholieke Kerk 

verdedigen: 

https://www.catholicaction.org/?utm_campaign=submit_your_qs_nov_20&utm

_medium=email&utm_source=catholicaction 

 Hoe Europa capituleert voor de islam: https://www.golfbrekers.be/schuldig-

verzuim-of-handlangers/ 

 Duidelijke toelichting van advocaat dr. Reiner Fuellmich: is het 

coronaschandaal de grootste misdaad tegen de mensheid ooit? 

https://www.bitchute.com/video/kZAHIhkF6GuQ/;  https://www.golfbrekers.be/

corona-voer-voor-het-gezond-verstand/   

 Vereniging van dokters uit de hele wereld tegen de corona tirannie en voor 

herstel van de  vrijheid: https://m.cda.pl/video/59948938b 

 Eindelijk een deskundige van bij ons die openlijk kritiek geeft op de 

onverantwoorde paniekzaaierij. ’n Klein begin dat voorlopig nog wordt 

weggehoond: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/21/vandenbroucke-gala/  

 Ongehoorde gruwel rond de  duurste drugs (Adrenochrome) afkomstig van 
gekidnapte kinderen en geaborteerde baby’s: 
https://www.bitchute.com/video/JpUm9CGFgfIQ/;  
https://www.bitchute.com/video/AAaXsgVmJEdc/ 

 De onvoorstelbare wreedheid van de Nederlandse officiële jeugdzorg: 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/21/vandenbroucke-gala/; 

https://youtu.be/SGqRD5C1N6Y 

 Onze vriend en  zijn uitgeverij Tom Zwitser van De Blauwe Tijger in Nederland 

worden plots op de zwarte lijst gezet!: https://www.golfbrekers.be/de-blauwe-

tijger-of-het-zwarte-schaap/ 
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 Laten we bidden voor de Kerk van martelaren in China en alle christenen die 

trouw willen blijven: https://fortesinfide.nl/index.php/2020/10/07/de-bisschop-

die-de-communisten-trotseerde-maar-gebroken-werd-door-de-paus/ 
 “Relaties en seksualiteit in een permissieve samenleving” door Nathalie Van 

de Walle. Zaterdag 24 oktober te Brugge om 19.30 u. (Hoe kinderen een 

goede houvast geven  voor hun seksualiteit en relatievorming?). Ook live te 

volgen via Zoom! Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1. Sint-Michiels, 

Brugge. Inschrijven:  door het storten van 5 euro op Iban rekeningnummer: 

BE36 7795 9897 9781 of mailen naar info@bezorgdeouders.be (Wie reeds 10 

euro gestort heeft krijgt ter plaatse 5 euro terug).  Voeg volgende gegevens 

toe bij ‘mededeling’: naam, e-mailadres of telefoon, dan  sturen we u de 

link  door. Info: https://www.bezorgdeouders.be/2020/09/25/relaties-en-

seksualiteit-in-een-permissieve-samenleving/ 

 

    

        Nog erg late bloesems van granaatappels.                    De laatste granaatappels zijn geplukt 

 

  

Pitten verzamelen, malen en het geheel met het sap koken. 
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Sommige granaatappels drogen aan het plafond om ze langer te kunnen bewaren 

 

  

Sierkaarsen met Maria icoontjes die nog verguld worden (in Parijs te koop: 

www.le-comptoir-de-syrie.fr) 

 

  

               Middagmaal op houtvuur gekookt                                          Opruimingswerken 

 

http://www.le-comptoir-de-syrie.fr/


  

De kweekvijver voor vissen wordt met rotstenen afgewerkt. 

 

 

Dag allemaal. 

 

 

P. Daniel 


