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Flitsen 

We blijven erg begaan met de groeiende nood in 

Libanon. Voor humanitaire hulp werd door moeder 

Agnes-Mariam de organisatie “De Mensenzoon” 

opgericht (Ibn al Insân/Fils de l'homme/ Son of 

Man) om bij grote nood directe hulp te geven aan 

de meest behoeftigen. Er zijn 75 vrijwilligers. 

Onmiddellijk na de explosie in Beiroet waren ze de 

gewonden al aan het verzorgen en het puin in de  

straten aan het opruimen. Inmiddels hebben ze al 

meer dan 150 huizen terug bewoonbaar gemaakt 

en zorgen ze voor een volkskeuken (2500 warme maaltijden, 4000 sandwiches, 

500 pakken brood per dag!). Hiervoor wordt ook medewerking gevraagd van de 

bevolking zelf. Voor de voeding is er nog voorraad voor twee weken. Inmiddels 

werd ook een groot vruchtbaar landbouwterrein ter beschikking gesteld zodat 

mensen in de toekomst zelf groenten kunnen kweken. Daarvoor zullen  we een 

tractor geven. Vier grote generatoren (elk 100 KVA) kunnen we  bezorgen aan de 

mensen die nog steeds geen elektriciteit hebben. Er zijn 2 mobiele ziekenhuizen in 

dienst en er is een busje (30 zitplaatsen) dat gratis in Beiroet mensen vervoert die 

geen auto meer hebben. Verder wordt nog gewerkt aan een aantal andere 

projecten (herstel van 2 scholen, een opvangcentrum voor vrouwen in nood…). 

Voor dit  alles krijgen we hulp en samenwerking van verschillende andere 

uitstekende NGO’s. Het is echter met de financiële steun van velen van jullie dat 

deze projecten opgestart kunnen worden en ook verder gezet, waarvoor hartelijk 

dank, ook vanwege de Libanese bevolking. (Zie enkele foto’s achteraan). 

Maandag brak er een hevig onweer los. Op het terrein stonden bepaalde plaatsen 

blank. De volgende morgen was er nauwelijks nog een plasje te zien.  

Deze week kwam een student uit Damascus (6e jaar geneeskunde) met ons  

meeleven. Hij houdt van het monastieke leven en komt regelmatig. Nu was het 

voor bijna een week. Hij bevestigde wat ook wij ervaren, nl. hoezeer de oorlog het 

samenleven aantast. Vooreerst is er uiteraard de belabberde economische 

toestand. Met een weinig geld kon je vóór de oorlog heel veel doen. Het leven was 

goedkoop, nagenoeg op alle gebied. Nu heb je heel veel geld nodig om weinig te 

kopen. Ook de veiligheid is grondig veranderd. We hebben het zelf meegemaakt. 

Op de luchthaven van Damascus kon je de kostbaarste apparaten op een zetel 

laten liggen en rustig naar het toilet gaan. Niemand zou iets wegnemen. En de 

mensen in Damascus deden niet één deur op slot. Dat was nergens voor nodig. De 

oorlog met de verschrikkelijke terroristische aanslagen heeft ook deze 



harmonieuze samenleving grondig aangetast, al is het nog niet zoals in de meeste 

Europese steden. 

Publieke Eucharistievieringen, een fundamenteel en onvervreemdbaar recht 

Zoals burgemeesters kunnen toestaan dat winkels open blijven, zo kunnen 

bisschoppen toestaan dat publieke Eucharistievieringen blijven doorgaan. De 

Franse bisschoppen willen  acties ondernemen en alvast de onwettigheid en de 

vele ongerijmdheden van het verbod aanklagen. Ze zijn naar de Raad van Staten 

gestapt. En een Franse priester heeft een model van een brief opgemaakt voor 

gelovigen om  aan hun bisschop publieke vieringen te vragen. Hierin schrijft hij dat 

het verbod op publieke Eucharistievieringen onwettig is. Wanneer een beperkt 

aantal mensen samen als niet gevaarlijk geacht wordt, hoe kan dat dan plots 

verboden worden wanneer een van hen een priester is en de Eucharistie 

opdraagt? Dit verbod heeft dus niets meer met volksgezondheid te maken. Het is 

ook tegen de Europese Conventie, die vrijheid van godsdienst garandeert, met 

name het uiten van zijn religieuze overtuiging, individueel en collectief, publiek en 

privé, door een eredienst, onderricht, praktijken en het voltrekken van rituelen. 

Heeft het verder zin het aantal aanwezigen bij een begrafenis te beperken tot 20 

personen, zowel voor een kerk met 150 plaatsen als voor een kathedraal met 1000 

plaatsen? Men kan slachtoffer zijn van onrechtvaardige wetten, maar dat wil niet 

zeggen dat we die niet moeten aanklagen. En als de wet ons religieuze vrijheden 

toestaat, moeten we die ook aangrijpen en zeker de herders en de leken niet 

bekritiseren die deze rechten uitoefenen. Zo nodig moeten we hiervoor tot bij het 

Europese Hof durven gaan. Protestantse, joodse en islamitische bedienaren 

hebben verklaard dat ze niet begrepen waarom de katholieke bisschoppen zich zo 

vlug hebben neergelegd bij het verbod. Meenden ze dat ze meer aan mensen 

moesten gehoorzamen dan aan God? Voor de viering van de Eucharistieviering is 

fysieke aanwezigheid vereist. Het is verder onaanvaardbaar dat de staat zich 

mengt in de toediening van de  sacramenten van doopsel en huwelijk. Dit gaat 

trouwens ook in tegen de fundamenten van een lekenstaat. Moet de staat 

toestemming geven om te mogen bidden? Overigens is de gezondheid van de  

geest belangrijker dan de  gezondheid van het lichaam. We hebben nu moedige 

gezagdragers nodig zoals een Athanasius (+ 373) de bisschop van Alexandrië, die 

ondanks het feit dat hij vijfmaal verbannen werd, samen voor een periode van 17 

jaar,  een vurige verdediger bleef van het authentieke geloof. Of een Ambrosius (+ 

397), bisschop van Milaan, die zelfs de keizer publiek excommuniceerde. Of de 

Kroatische aartsbisschop Aloysius Stepinak (+ 1960) die de communisten met 16 

jaar dwangarbeid niet konden breken, of de Poolse kardinaal Stefan Wyszynski (+ 

1981), door de communisten geïnterneerd, of de Hongaarse kardinaal Jozef 

Mindszenty, die in ballingschap overleed.  Zij hebben allen op heldhaftige wijze het 

volk, het geloof en de Kerk beschermd. (https://www.lesalonbeige.fr/mgr-ginoux-

envahissez-les-eglises-aux-heures-des-messes/)  

https://www.lesalonbeige.fr/mgr-ginoux-envahissez-les-eglises-aux-heures-des-messes/
https://www.lesalonbeige.fr/mgr-ginoux-envahissez-les-eglises-aux-heures-des-messes/


Vervolgens hebben 2 jongeren, Geneviève Chotard, studente  geschiedenis en Jean-

Benoît Harel, student rechten,  een petitie opgemaakt, gericht aan president E. 

Macron om te vragen hen  de vrijheid te geven het christelijk geloof publiek te vieren. 

“Wij willen bidden… onze doden begraven, onze kinderen laten dopen, onze zieken 

begeleiden en onze priesters omringen… Wij willen zingen, smeken, hopen en  

vieren” (https://www.pourlamesse.fr/)  

 

Wereldwijde samenzwering tegen God en de mensheid 

De voormalige apostolische nuntius in de  VS, Mgr. Carlo Maria Viganò schreef op 
25 oktober 2020 zijn tweede open brief aan president Donald Trump. Het is bijzonder 
duidelijke taal. We beleven een “wereldwijde samenzwering tegen God en de 
mensheid”. Hij klaagt het stilzwijgen aan van zovele burgerlijke en kerkelijke 
autoriteiten. De krachten van het Kwaad leveren een goed georganiseerde en 
verwoede strijd tegen de krachten van het Goede, die gedesoriënteerd en 
ongeorganiseerd zijn. Dagelijks wordt de basis van de samenleving meer vernietigd: 
“het natuurlijk gezin, respect voor het menselijk leven, liefde voor het land, vrijheid 
van onderwijs en zakendoen”. Zowel staatshoofden als religieuze leiders “geven toe 
aan de zelfmoord van de  westerse cultuur en haar christelijke ziel terwijl de 
fundamentele rechten van de burgers en gelovigen worden ontkend… in naam van 
een onmenselijke, gezichtsloze tirannie”. Het globale plan dat uitgewerkt wordt, heet 
het “Grote Reset”. Hier zitten “gewetenloze figuren” achter die het “World Economic 
Forum” en “Event 201” financieren en hun programma opleggen. Vrijheid berovende 
maatregelen en het afschaffen van privé-eigendom worden nagestreefd samen met 
het opleggen van een vaccinatieprogramma tegen covid-19 en covid-21, door Bill 
Gates en de belangrijkste farmaceutische groepen gepromoot. Bovendien zal een 
gezondheidspaspoort met digitale ID ingevoerd worden. Wie dit niet aanvaardt, wordt 
opgesloten. De wereldwijde economische crisis, die werd uitgelokt, moet dienen om 
de samenleving de genadeslag toe te brengen en de nieuwe wereldorde op te 
leggen. Nu al kunnen burgers wereldwijd gearresteerd worden als ze een wandeling 
maken in het park of geen mondmasker dragen. “En terwijl de politici in hun paleizen 
gebarricadeerd zijn en decreten uitvaardigen zoals Perzische satrapen, gaan 
bedrijven failliet, gaan winkels dicht en worden mensen verhinderd om te leven, te 
reizen, te werken en te bidden.” De rampzalige gevolgen zijn nu al volop zichtbaar: 
wanhopige mensen die zelfmoord plegen, kinderen die afgezonderd worden…De 
heilige Paulus spreekt over “degenen die zich verzet” (2 Thess. 2, 6-7). “Zoals nu 
duidelijk is, heeft degene die de zetel van Petrus bekleedt, vanaf het begin zijn rol 
verraden om de globalistische ideologie te verdedigen en te bevorderen, door de 
agenda van de “Deep Church”  te ondersteunen, die hem uit haar gelederen heeft 
gekozen.” Er is verzet nodig tegen de werelddictatuur. Achter dit verzet moeten wij 
ons scharen met geloof en moed. “Het alternatief (nvdr: in de  VS) is om te stemmen 
voor een persoon die gemanipuleerd wordt door de Deep State, ernstig 
gecompromitteerd door schandalen en corruptie, die de Verenigde Staten zal 
aandoen wat Jorge Mario Bergoglio doet met de Kerk, Premier Conte met Italië, 
President Macron met Frankrijk, Premier Sanchez met Spanje, enzovoorts. Het 
chanteerbare karakter van Joe Biden - net als dat van de prelaten van de "magische 
cirkel" van het Vaticaan - zal hem blootstellen aan een gewetenloos gebruik, 
waardoor onwettige machten zich kunnen mengen in zowel de binnenlandse politiek 

https://www.pourlamesse.fr/


als het internationale evenwicht.” Er is echter hoop. De grote Reset zal mislukken. 
“De nivellerende onmenselijkheid van het globalistische project zal miserabel 
versplinterd worden door de krachtige en moedige weerstand van de kinderen van 
het Licht.” 

(https://www.mondialisation.ca/lettre-ouverte-au-president-des-etats-unis-donald-

trump-mise-en-garde-contre-linitiative-great-reset-visant-a-dominer-lhumanite-et-a-

detruire-les-droits-et-libertes/5650651)  

 

Toenemende terreuraanslagen in Europa 

De recente terroristische aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk zorgen er voor dat de 

Europese regeringen weer hun volle aandacht willen vestigen op de 

terreurbestrijding.  Hierbij wil men vooral de radicalisering van fanatieke moslims 

aanpakken. Ondertussen wachten in ons land  ongeveer 150 geradicaliseerde 

terroristen in de gevangenis rustig hun tijd af totdat ze weer vrij komen en aan de 

slag kunnen. In elk geval  zit er in het beeld dat de Europese regeringen hebben van 

het gevaar van het terrorisme in eigen land een grote blinde vlek. Een belangrijke 

oorzaak van terreur wordt niet erkend. Bachar al-Assad heeft in het begin van de 

oorlog tegen Syrië de buitenlandse mogendheden al verwittigd: als jullie hier de 

terroristen komen steunen zullen ze eens naar uw eigen land terugkeren. Als het 

westen de terroristen en hun terreuraanslagen in Syrië steunt, hoe kunnen ze die 

dan afkeuren en veroordelen als ze hetzelfde doen in eigen land? Voor Europa en  

Amerika: woorden in de wind. Met hun diplomatieke hoed leverden ze een magische 

truc. Met alle gemak toverden ze een massa terroristen tevoorschijn, die ze 

presenteerden als “gematigd” of fanatiekelingen en extremisten, die ze 

“vrijheidsstrijders” en “democraten” noemden, alsook koppensnellers die 

“humanisten” werden en terroristen die Syrische soldaten en burgers gruwelijk 

martelden, werden ”filantropen”. Ook België deed (doet) ijverig mee. Immers, het 

hoofddoel van Washington-Riyad-Parijs-Brussel-Londen-Ankara-Doha en vooral Tel-

Aviv was (is): de vernietiging van Syrië. Al Qaeda kon ruimschoots rekenen op de 

steun van de “internationale gemeenschap”. Turkije leverde wapens, Qatar betaalde, 

Israël verzorgde de terroristen en de media stelden deze barbaren voor als 

onschuldige koorknapen. De Franse minister Laurent Fabius zei zelfs fier van de 

terroristen van Al Nousra (Al Qaeda in Syrië) dat ze knap werk leveren: “Ils font du 

bon boulot sur le terrain (Syrië)” (Le Monde, 13 december 2012). 

Na bijna een decennium oorlogsvoering tegen Syrië is het duidelijk dat hier helemaal 

geen burgeroorlog woedt. Een bijzonder eensgezind volk houdt stand tegen een 

internationaal georganiseerd terrorisme, dat  nu naar eigen heimat terugkeert. 

“De regeringen van de VS, VK, Turkije, Frankrijk, Saoedi-Arabië, Qatar (nvdr: 

en vooral Tel-Aviv), de protagonisten, geheel gedrenkt in het bloed, zullen zich 

aan het nageslacht tonen voor wat ze werkelijk zijn: de beulen van een volk dat 

hen niets misdaan heeft. De valse schijn van de Syrische tragedie is 

https://www.mondialisation.ca/lettre-ouverte-au-president-des-etats-unis-donald-trump-mise-en-garde-contre-linitiative-great-reset-visant-a-dominer-lhumanite-et-a-detruire-les-droits-et-libertes/5650651
https://www.mondialisation.ca/lettre-ouverte-au-president-des-etats-unis-donald-trump-mise-en-garde-contre-linitiative-great-reset-visant-a-dominer-lhumanite-et-a-detruire-les-droits-et-libertes/5650651
https://www.mondialisation.ca/lettre-ouverte-au-president-des-etats-unis-donald-trump-mise-en-garde-contre-linitiative-great-reset-visant-a-dominer-lhumanite-et-a-detruire-les-droits-et-libertes/5650651


ontmaskerd. Hun meest listige strategieën zijn aan het licht gekomen. Maar het 

ergste van al is dat ze daarmee het terrorisme tegenover anderen hebben 

witgewassen”. (Bruno Guige, 21 oktober 2020: https://www.mondialisation.ca/le-

theoreme-de-bachar-al-assad/5650408) 

Al behoort Vlaanderen niet tot de grote protagonisten van deze tragedie, zij zijn 

toch de gewetenloze medeplichtigen. Dat de wetenschappers die de “Vlaamse 

canon” gaan opstellen hier eerlijkheidshalve ook rekening mee houden. 

 

En dit nog 

 Ons vorig bericht geïllustreerd met 5 video’s: 1 en 2 erg interessante 

uitgebreide geschiedenis van Antiochië en Antiochië als centrum van de 

christenheid, 3 Voorstelling van tjcii: Toward Jerusalem Council II, 4. Amy 

Coney Barrett uiteindelijk ingezworen als opperrechter, 5. Interview van 

kard. Mario Zenari: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-

poco-bril-190/ 

 Een stand van zaken met 13 video’s  over de blijvende  bedreigingen en ook 

de moeizame en hoopvolle tekenen van heropleving van Syrië 

(Nederlands): https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-97/ 

 De nieuwe “Tegenstroom” met o.a. hoe nagenoeg alle belangrijke tenoren in 

ons land i.v.m. corona, door Bill Gates Foundation worden betaald! 

(Nederlands)  

http://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index67.html  

 Pompoenen willen de Kerk verdringen (Nederlands) 

https://www.golfbrekers.be/als-pompoenen-de-kerk-vervangen/  

 Tweede open brief van Mgr. C.M. Viganò aan D. Trump (Engels): 

https://youtu.be/NbO-1jO1LlE 

 Mgr Carlo M. Viganò  klaagt de ontsporing van de “diepe kerk” aan (Frans) : 
https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2020/10/mgr-carlo-maria-vigano-reagit-

aux.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+b

logspot%2Fjeannesmits+%28Le+blog+de+Jeanne+Smits%29. In een volgende  brief 

vraagt hij het Rozenhoedje te bidden: Archbishop Vigano's letter to America on 

the Election 

 Een vaccin tegen covid 19 is niet nodig (Frans): 

https://www.mondialisation.ca/un-vaccin-inutile-20-a-50-de-la-population-

serait-deja-immunisee-contre-la-covid-19-grace-au-simple-rhume/5650532 

 Waar blijft het “gezond verstand”? (Nederlands): 

https://www.cafeweltschmerz.nl/wie-heeft-het-nog-gezond-verstand-max-

von-kreyfelt-en-karel-van-wolferen/ 

 Een van de  grootste alternatieve media verhuist uit  

Berlijn omdat de digitale dictatuur te groot wordt (Duits): 

https://www.youtube.com/watch?v=OmXeInizB4w&feature=emb_title 
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 Rustige, verstandige uitleg over corona en vaccins (Nederlands): 

https://youtu.be/r-onp7MaztA 

 Stevige kritiek op openbare media als “fabeltjeskranten”.  

‘Blue Tiger Studio’ van Tom Zwitser in gesprek met Sander Compager, 

hoofdredacteur van De Andere Krant (1,1 miljoen oplagen!) (Nederlands):  

www.youtube.com/watch?v=d4CwbKrI9qQ  

 Eveneens zware kritiek op de openbare media. Café Weltzchmerz, Fiona 

Zwart in gesprek met  Ferdinand van der Neut (Nederlands): 

https://www.youtube.com/watch?v=yV1kBHN1qw8&feature=emb_title  

 Sonja Van den Ende  beschrijft “De Totalitaire Staat der Nederlanden anno 
2020 met quarantainekampen (als concentratiekampen) (Nederlands): 
https://www.facebook.com/sonja.vandenende 

 Nederlandse regering steunde tussen 2015 en 2018 niet minder dan 20 

strijdende groepen in Syrië, maar onderzoek komt er niet wegens 

‘staatsgeheim’ (Dagblad “Trouw” 3 nov. 2020) 

 
 

  

Zondagmorgen, ontbijt aan de kluis 

 

  

Een gebruikte maar goede tractor voor een landbouwproject in Libanon (we kregen een 

groot vruchtbaar landbouwterrein). De voedselvoorziening wordt steeds moeilijker. Hiermee 

kunnen de mensen zelf gedeeltelijk in hun voedsel voorzien. Drie van de 4 grote generatoren 

om elektriciteit te bezorgen aan mensen in Beiroet die nog altijd zonder stroom zitten. 

https://youtu.be/r-onp7MaztA
http://www.youtube.com/watch?v=d4CwbKrI9qQ
https://www.youtube.com/watch?v=yV1kBHN1qw8&feature=emb_title
https://www.facebook.com/sonja.vandenende


  

Onze volkskeuken in Libanon voor 2500 warme maaltijden, 4000 sandwiches en 500 pakken 

brood per dag. Er is nog voorraad voor 2 weken. Er wordt zoveel mogelijk medewerking 

gevraagd van de  bevolking zelf. En onze herstelploeg heeft al meer dan 150 huizen in orde 

gebracht (dank zij uw bijdragen!) 

 

   

Allerzielen: een hevige stortbui, ongezien en toch erg welkom. De volgende dag was er 

nauwelijks nog een plasje te zien. 

 

 

  

Dakwerkers tijdens  de stortbui 



 

Deze week werden 60 van deze sierkaarsen gemaakt met verguld icoontje van O.L. Vrouw 

en vervoerd langs Libanon naar Parijs waar ze door S.O.S. Chrétiens d’Orient te koop 

worden aangeboden (www.le-comptoir-de-syrie.fr). Dit vervoer was tevens een gelegenheid 

om een flinke voorraad van onze “vruchten van de aarde” mee te geven voor Libanon. 

 

 

P. Daniel 

 

 

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

