
Goede Vrienden, 
De werkelijkheid volgt niet altijd onze planning en zeker niet in Syrië, ook niet in het 
religieuze gemeenschapsleven, waar  de regels dikwijls het leven van de  
gemeenschap volgen, in plaats van de gemeenschap die trouw de regels volgt. Wij 
hadden deze keer graag  enkele gedachten gegeven over de wijze waarop we als 
christenen de huidige, vrij ontwrichte samenleving, met meer humane en christelijke 
waarden kunnen omvormen, zoals we vorige week aankondigden.  Onze aandacht 
wordt nu echter helemaal in beslag genomen door meer dringende en praktische 
vereisten: hoe helpen voorzien in de voedselvoorziening voor de bevolking? We 
worden hiertoe ook aangespoord door onze weldoeners die ons blijven steunen, 
waarvoor we hen zeer dankbaar zijn. Deze keer dus geen een St. Joris die de draak 
bestrijdt, maar eerder een gemeentesecretaris die de behoeften van de mensen 
noteert en in de hulpverlening wil voorzien. 
De erg welvarende en harmonieuze (hoewel ook niet volmaakte) samenleving, die wij 
kenden toen we hier in Syrië kwamen, is vooral de laatste tijd snel aan het verarmen. 
We laten nu de oorzaken terzijde en kijken naar de bevolking  die steeds moeilijker in 
haar onderhoud en voeding kan voorzien. Als de internationale druk zo  blijft, is een 
algemene hongersnood niet ver af. Twee leken verantwoordelijken hebben een ruime 
ervaring met hulpverlening vanuit onze  gemeenschap. Zij hebben praktische 
projecten uitgewerkt om de voedselvoorziening te ondersteunen met champignons, 
kippen en vissen. 
 
Project 1: Champignons 
 
Het vlees is in Syrië inmiddels zeer duur. Champignons bevatten veel proteïnen die 
het vlees voor een deel  kunnen vervangen. De laatste jaren hebben we al ervaring 
opgedaan met champignonkweek in verschillende humanitaire projecten en een 
gezin in het nabije dorp Deir Atieh is er professioneel op grote schaal mee bezig. Er 
is  een donkere ruimte nodig met een constante  temperatuur (tussen 17 en 23 °C). 
We willen een kelder in het klooster gebruiken voor de kweek van de champignons 
en een specifiek airco systeem installeren (met warm water) voor het regelen van de 
temperatuur. Er moet minstens één vaste arbeider aangesteld worden die de 
temperatuur controleert, de groei van de champignons inspecteert en onmiddellijk 
ingrijpt bij eventuele ziektes. Het project moet nauw opgevolgd worden. Om de 2,5 
maand is er oogst, waarmee we zo’n 50 gezinnen van champignons willen voorzien, 
ofwel 50 % van de oogst. De overige 50 % van de oogst willen we verkopen om het 
project te blijven financieren (aankoop van zaadjes, betaling van arbeider, logistiek). 
Om de 2,5 maand willen we ook 20 personen/families opleiden opdat ze bij hun thuis 
in een donkere kamer champignons zouden kunnen kweken. We zouden hen de 
nodige zaadjes en basisuitrusting geven. Zo kan een klein project uitgroeien tot een 
bron van voeding voor een groot deel van de plaatselijke bevolking.   
Benodigdheden: Inrichting van de geschikte kelder, betaling en opleiding van de 
arbeider, aankoop van het materiaal  (specifieke airco, champignon-zaadjes en 
accessoires, installeren van rekken met daarop de schaaltjes om de geoogste 
champignons erin te leggen, plaatsen van deuren). 
Dit project is uitgewerkt door Abou Georges Srour, ingenieur,  oblaat van onze  
gemeenschap, vertegenwoordiger van de gemeenschap en verantwoordelijke van de 
humanitaire hulp in naam van het klooster in het noorden van Syrië. Kostprijs: € 5000  
 
 



Project 2: kippen 
 
Nabij het klooster hebben we een grote leegstaande kippenboerderij van onze oblaat 
Ibrahim Srour (landbouwingenieur). Daar willen we eieren uitbroeden en de jonge 
kuikens tot wasdom begeleiden. Eens ze vijf maanden oud zijn willen we aan de 
families van de plaatselijke bevolking telkens tien kippen met één haan per gezin 
geven. Kippen eten van alles, in principe moet geen aangepast voedsel gekocht 
worden. Op deze wijze hebben die families minimum 5 eieren per dag. Maandelijks 
wordt 50 % van de opbrengst gebruikt voor uitbreiding van het project. 50 % zou 
gaan naar de plaatselijke bevolking (het geven van 10 kippen en 1 haan per gezin).   
Benodigdheden: de nu leegstaande boerderij opknappen en geschikt maken, 
betaling en opleiding van 2 arbeiders die voltijds zorgen voor de uit te broeden 
eieren, de kuikens en de jonge kippen (tot 5 maanden oud), voedsel (wat almaar 
duurder en schaarser wordt) voor de jonge kippen, aankoop van zonnepanelen en 
batterijen voor de 2 broedmachines van elk 600 eieren (die ook aangekocht moeten 
worden). We hebben slechts (als alles erg goed gaat) een 8 tal uur per 24 uur 
elektriciteit van de overheid.  Logistiek: vervoer en aankoop van eieren, vervoer en 
aankoop van voedsel voor de jonge kippen, vervoer van de jonge kippen naar de 
families.  
Voor dit project zal de heer Ibrahim Srour zorg dragen. Hij is oblaat van onze 
gemeenschap, landbouwingenieur en verantwoordelijk voor ons terrein en de 
arbeiders. Kostprijs 5000 €. 
Er is nog een project om mensen visbakken te geven met een flinke hoeveelheid 
visjes die ze zelf kunnen laten groeien. We laten dit nog even rusten totdat we zelf 
klaar zijn met onze grote kweekvijver voor vissen. 
Ondertussen wordt het project van 10 € verder gezet. Jongens kunnen min of meer 
gemakkelijk ergens wat werk vinden. Voor meisjes is dit hier heel veel moeilijker. 
Velen zouden een (gratis) opleiding aan ‘n universiteit van Damascus of Homs willen 
volgen maar hebben eenvoudig niet het geld voor het vervoer. Nu zijn met 10 €/gezin 
(dat een groot bedrag is voor hen), al een  60 -tal gezinnen op die wijze geholpen. 
Meisjes in de omstreken van Damascus, Homs en Tartous kunnen nu hun opleiding 
of studie verder zetten. Later hopen we hierover een algemeen verslag te kunnen  
geven. 
* 
Na enkele Flitsen uit het leven van de  gemeenschap volgen Westerse 
“democratieën” ‘genieten’ van hun genocide op het Syrische volk en Kunnen we weer 
fier zijn op ons Vlaams weekblad? In En dit nog krijg je weer info over Syrië, corona, 
de geopolitiek en  Kerk en geloof. 
  
P. Daniel 
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Vrijdag 14 mei 2021 
 
Flitsen 
 
Kruisdagen 
 
De zesde zondag na Pasen is in de Grieks-Melchitische liturgie de zondag van de 
blindgeborene (Johannes 9, 1-38). Wat een moedig man met een gezond 



zelfbewustzijn en zonder vrees voor de gezagsdragers. En hij was niet op zijn tong 
gevallen! Resultaat: omwille van zijn vrijmoedig getuigenis over Jezus wordt hij uit de 
gemeenschap gestoten. Hij is als iemand die nu zijn gezond verstand gebruikt  en 
mondmasker, testen en massavaccinatie radicaal verwerpt. Hij is een paria. In die 
toestand treft Jezus hem aan en wordt hij voor goed zijn volgeling.  
De drie dagen vóór Hemelvaartsdag hebben we de traditionele processies van de 
kruisdagen gehouden. Maandag en dinsdag op het terrein zelf, woensdag de grote 
toer buiten de muren, waarbij we allerlei mensen ontmoet hebben. We hebben de 
tuin van een boer gezegend en een praatje met hem geslagen. Hij nam een mooie 
krop sla vroeg aan zijn zoon om die te wassen en gaf hem ons om zo op te eten. De 
kudden van twee herders hebben we gezegend. Elders stonden een man en een 
vrouw buiten en vroegen om binnen  te komen maar wij wilden de vespers nog 
bidden  en gingen toch maar verder.  
 
Bergaf 
 
Donderdag vierden we Hemelvaartsdag. Jezus heeft door zijn Menswording de 
mensheid  als het ware in zich opgenomen. Na zijn dood, verrijzenis en 
verschijningen is Hij niet alleen zelf ten hemel gestegen, maar heeft reeds heel de 
mensheid met zich meegevoerd. Terwijl de moslims hun Eid al-Fitr vierden als einde 
van de ramadan, trokken wij naar een grot op de top van een van de bergen van de 
Anti-Libanon keten. Daar zou in de eerste eeuw de heilige Thibe als kluizenares 
geleefd hebben, een tijdgenote van de heilige Thecla van Ma’aloula. We gingen eerst 
een moslim oppikken. Hij komt veel bij ons en hij kent de plaats. Omdat hij graag 
filosofeert over het geloof noemen we hem “de filosoof”. Meteen namen we ook een 
Libanese monnik mee die een tijd met ons wil meeleven. Met de  auto reden we 
helemaal tot aan de top van de berg, sloegen een praatje met de grenswacht en 
zagen aan de andere kant de Beka vallei van Libanon liggen. De soldaat had liever 
dat we daar geen foto’s van namen. Volgens “de filosoof” was het nu nog maar even 
klimmen naar de top van een andere berg. Helaas, dat “eventjes” was een lange 
klim, wat voor een (bijna) 83 jarige niet de meest geschikte sport is. In het begin ging 
alles goed maar dan volgde een uitschuiver en ik kwam met mijn rug op de punt van 
een rots terecht. Ik kon bijna niet meer ademen. Gelukkig, de grot was in zicht. Ze 
was erg diep en achteraan was een vijver met heerlijk fris water, dat uit de rotsen  
druppelde. Volgens onze filosoof is het “miraculeus water”. Daar kon ik de 
schaafwonden van mijn handen wassen. Voor de grot was een ruim plateau. Enkelen 
begonnen  vuur te maken om het ontbijt klaar te maken. Anderen gingen languit op 
de grond in de zon liggen. Het deed ook mij deugd. Na een anderhalf uur daalden we 
terug af. De pijn van de val begon zich echter nu pas goed te laten voelen. Ik dacht 
aan de woorden uit het beroemde gedicht van “Boerke Naas” van Guido Gezelle: “ik 
wou dat ik thuis en in mijn bedde waar”. Ik kon geen stap verzetten van de pijn. Met 
krampachtige humor zei ik nog: “als ge de zusters gaat halen, zal ik hier de 
Eucharistie opdragen”. Toch moesten we terug. Met de arm rechts en links rond de 
nek van een confrater, die zelf door een ander werd vast gehouden, probeerde ik 
enkele stappen te zetten maar ook dat ging niet. Ze hebben me tenslotte met mijn  
kuchen en zuchten naar beneden gedragen. Ook de kleinste was sterk genoeg om 
me mee te dragen. Met de auto  naar huis. Eindelijk op mijn bed in mijn kamertje. 
Abouna  Georges, de priester van Qâra kwam me even bezoeken,  zalven en 
bidden. Een jonge dokter, beenderspecialist, die veel bij ons  komt en meehelpt  bij 
de humanitaire hulpverlening, stelde vast dat gelukkig de longen niet doorboord zijn. 



Met zalf, drie dagen volledige rust en dan nog een week rust zou de kwaal voorbij 
moeten zijn. Na één nacht was de pijn inderdaad al  minder. Dat is dan deze dagen 
mijn bijdrage, volgens de heilige Paulus:  “Op dit ogenblik verheug ik mij dat ik voor u 
mag lijden en in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van 
de Christus, ten bate van zijn lichaam dat de kerk is” (Colossenzen 1, 24). Mijn val én 
het panorama boven op de berg waren adembenemend.   
 
Westerse “democratieën” ‘genieten’ van hun genocide op het Syrische volk. 
 
Meer dan 100 landen onder leiding van de  VS wilden een decennium geleden 
binnen vallen om de ‘democratie’ voor het volk te herstellen. Ze noemden zich “de 
vrienden van Syrië”. De internationale gemeenschap was hierop grondig voorbereid 
met een uitgebreide CIA campagne over de zogenaamde gruwelijke dictatuur van het 
“Syrische regime”. Wat die Syrische president zijn volk allemaal aandeed was 
volgens hen onbeschrijfelijk. Ze hebben er o.m. een boek over uitgegeven op naam 
van een geheimzinnige Caesar, die zogenaamd namens de Syrische regering (?!) de 
gruwelen gefotografeerd heeft. De CIA had er geen enkele moeite mee een boek te 
vullen met foto’s van de  verschrikkelijkste martelingen in de horrorplaatsen van hun 
eigen gevangenissen. De “internationale gemeenschap” is het er nog steeds over 
eens dat Syrië dringend  moet ‘geholpen’ worden met deze “vrienden”, door 
bombardementen, het kidnappen van onschuldige burgers, het afstoken van de 
oogst, het stelen van graan, het bezetten en stelen van 90 % van de oliebronnen, het 
blijven plegen van aanslagen, het afsluiten van drinkwater voor de bevolking, het 
opleggen van sancties zodat nagenoeg niets het land in of uit kan. Ondertussen 
organiseert deze “internationale gemeenschap” “humanitaire hulp”… uitsluitend voor 
de terroristen! Maandag morgen, 10 mei 2021,  reden voor de zoveelste keer 45  
tankers met gestolen olie de onwettige grensovergang al-Wallid (Hassaka) over, 
terwijl ’s nachts 43 trucks met gestolen graan uit de Tal Alou silo’s over dezelfde 
overgang uit Syrië wegvluchtten. (http://www.sana.sy/en/?p=232384). Hoe de VS als 
piraten op die manier Syrië al voor 92 miljard dollar bestolen hebben,  kun je 
uitgebreid en bijzonder duidelijk nalezen in https://www.golfbrekers.be/cowboys-
werden-piraten/.  
 

“Abyssus abyssum invocat” (psalm 42, 8), de ene afgrond roept  de andere op. Laten we het 

zo vertalen: corruptie brengt corruptie voort. Of nog beter: de ene schurkenstaat roept de 

andere schurkenstaat op. De piraterij van de VS is een voorbeeld dat gretig door anderen 

wordt nagevolgd. De stroom van schandalen en bedrog rond de “Witte Helmen” is inmiddels 

voldoende bekend. Met Hollywood propaganda werden ze voorgesteld als de helden die het 

Syrische volk beschermen tegen zijn verschrikkelijk ‘regime’. In feite blijken het  helpers van 

de terroristen te zijn die  Syrië ten grond willen richten. De westerse landen steunden hen 

met 120 miljoen dollar vanuit de organisatie “Mayday Rescue, Saving Lives Strenghtening 

Communities” gevestigd te Amsterdam. Zij hielpen Turkije bij hun invasie in Noord Syrië. Zij 

fantaseerden een chemische aanval in Douma om bombardementen op Syrië te 

rechtvaardigen. Toen bleek dat  hun stichter  James Le Mesurier, een Brits geheime agent,  

zichzelf en zijn  vrouw met miljoenen dollars had verrijkt en hij dit ook moest toegeven, werd 

hij drie dagen later dood aangetroffen in Istanboel (blijkbaar zelfmoord). Maar de show gaat 

verder. De Nederlandse regering wist dat ze met 12,2 miljoen belastinggeld het terrorisme in 

Syrië steunde om “een regeringswissel” te bewerken maar gaat gewoon weer door met haar 
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steun, evenals de VS, VK, Duitsland, Canada, Denemarken. En de media doen er inmiddels 

alles aan om de waarheid verborgen te houden.  

Westerse democratie is al lang dictatuur geworden en militaire agressie tegen hen die de 

Amerikaanse “exceptionalistische suprematie” niet aanvaarden. Hierdoor is het 

“internationaal recht” op criminele wijze gepolitiseerd  en is een instelling zoals de 

organisatie voor het verhinderen van chemische wapens (OPCW) helemaal opgeslorpt door 

de Amerikaanse oorlogsmachine. 
« Ook vandaag nog blijven tal van schandalen die ons stom doen staan over de vuile 
oorlog in Syrië onbesproken of worden toegedekt door onze media. Dit kan gaan 
over de rol van de Witte Helmen in het opzetten van valse chemische aanvallen of 
over westerse regeringen die aan hen, die de waarheid onthullen, het zwijgen 
opleggen, zoals aan de wetenschappers van de organisatie voor de verhindering van 
chemische wapens (OPCW). Blijkbaar bedekt de schandalige corruptie van “Mayday 
Rescue” en de Witte Helmen een bodemloze put van bloed en duistere praktijken” 
(Ben Norton, 10 mei 2021: https://www.mondialisation.ca/guerre-sur-la-syrie-
scandale-dune-corruption-averee-dissimulee-par-les-gouvernements-
occidentaux/5656289. “De VS en hun bondgenoten stellen de regels op en de rest 
van de wereld moet ze aanvaarden ofwel de gevolgen dragen … Een overwinning op 
de vijanden van Syrië op alle fronten is een overwinning voor de regio en voor de 
hele mensheid” (Vanessa Beeley, 10 mei 2021:  
US, UK, EU barbaric sanctions are killing Syrians 

Syria has been the stage upon which a world war is being fought and our global 
power balance is being re-calibrated as a result – a balance which does not comply 
with US allied unipolarity. R…) 
Dit alles illustreert hoe westerse mogendheden een wanhopige kruistocht blijven 
voeren om Syrië kost wat kost te vernietigen. De presidentsverkiezingen van 
aanstaande 26 mei zullen het antwoord zijn van het Syrische volk dat zal blijven 
vechten voor zijn soevereiniteit, territoriale integriteit en bevrijding van bezetters. En 
de westerse media zullen in hun blindheid en/of lafheid luid schreeuwen over 
onwettige verkiezingen. Zal het “Belgisch regime” de Syrische vluchtelingen  hun 
democratisch recht om te stemmen deze keer wél gunnen, in tegenstelling tot vorige 
keer? 
 
Kunnen we weer fier zijn op ons Vlaams weekblad? 

Na een schandalig artikel over Syrië en over mij, heeft Pallieterke de week er na wel 

een verrassende lezersbrief  gepubliceerd die een duidelijke rechtzetting geeft. En 

daarna  ook mijn “recht op antwoord” gepubliceerd. Dank daarvoor. Hopelijk wordt 

het weer  een Vlaams weekblad om fier op te zijn, bevrijd van duistere drijfveren. 

In de uitgave van 29 april 2021 van het weekblad Pallieterke schrijft  ’n zekere Paul 

Bäumer ’n artikel over Syrië, waarin hij zich aanstelt als iemand die de echte 

waarheid openbaart en felle kritiek geeft op mijn getuigenissen. Hij stelt het Syrische 

volk voor als “altijd al een cocktail van islamitische sekten die elkaar haten” en een 

“straatarm land”. Dan schetst hij een beeld dat slaafs  het westers “politiek correcte” 

verhaal weergeeft. Het zou allemaal de schuld van Syrië zelf zijn en vooral van die 

regering en die president. Hij vergeet te vermelden dat hij hiermee het draaiboek van 

de “permanente oorlogen” van de CIA afschrijft om  de oorlogsindustrie nog meer op 

te voeren, een onschuldig volk uit te  moorden, de rijkdommen van het land te 
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plunderen  en een volk met een stabiele harmonieuze samenleving en een sterk 

bewustzijn van  eigen soevereiniteit ten gronde  te richten voor puur westers 

eigenbelang. Syrië was inderdaad niet volmaakt en niet zoals een “westerse 

democratie”. Ik heb  echter vóór de oorlog de grote welvaart van Syrië gezien met 

zijn rijke olie- en gasbronnen, vruchtbare  landbouwgronden. Het land produceerde 

20 % meer voedsel dan het zelf nodig had, had meer dan genoeg voor eigen 

energiebehoeften,  die bovendien 20  % van alle staatskosten dekten. Het maakte 

zijn   medicamenten zelf. Echte armoede en dakloosheid bestonden niet. 

Staatsziekenhuizen en universiteiten waren (zijn) gratis. Ik heb in geen enkel land 

ooit de veiligheid, de harmonieuze samenleving en gastvrijheid beleefd als hier, met 

zijn  vele verschillende godsdiensten en volken. Dit zou allemaal geleid hebben tot 

spontane ongewapende volksopstanden, zoals een expert VRT journalist, zich in de 

huid van een Syriër plaatsend, ooit schreef: “Wij vroegen brood en kregen kogels”? 

Tien (platte) broden kostten toen 0,10 €! Het volk zou dus in opstand gekomen zijn 

omdat het maar 100 broden kreeg voor 1 €?!   Dat  alle rijkdommen van het land  

(olie, gas, graan, oogsten incluis) door buitenlandse mogendheden worden bezet,  

ingepalmd of bewust vernietigd, wordt  uiteraard niet vermeld. Toch vierden zopas de 

orthodoxe christenen de Goede Week en het Paasfeest bijzonder feestelijk. Er zijn 

video’s waarop men kan zien hoe een kleine  minderheid van christenen, gesteund 

door de moslimbevolking, met hun processies en vieringen de straten vult van 

Damascus, Aleppo en elders, alsof het  massavieringen van het volk zijn! 

Pallieterke zou een blad moeten zijn waar een Vlaming fier op is. Dergelijk artikel vol 

haat en leugens is evenwel een schande. Men staat altijd ofwel aan de kant van de 

onschuldige slachtoffers ofwel aan de kant van de moordenaars. Met “Paul Bäumer” 

(wie of wat hieronder ook mag schuil gaan) plaatste Pallieterke zich aan de kant van 

de moordenaars. Welke geheime agenda van welke verborgen organisatie wil 

Pallieterke met dit artikel steunen en waarom? Inderdaad, mijn  getuigenissen  gaan 

in tegen het grote  westerse “politiek correcte” verhaal en steunen “maar” op wat ik 

hier zelf zie, hoor en beleef. Ik schrijf vanuit de woestijn van Damascus, een 

universiteit van stof, stenen en storm, en verdedig de waarheid voor het behoud van 

een volk en een land, de bakermat van de menselijke beschaving en de wieg van het 

christelijk geloof, dat door westerse waanzin nagenoeg unaniem wordt gewurgd. In 

een wereld vol bedrog, leugen, corruptie en geweld is opkomen voor de waarheid 

een revolutionaire daad. 

 
En dit nog 
 

 Ons vorig bericht heerlijk geïllustreerd met verwijzing naar time-to-re-open-
society; out-cry-from-Israël-to-the-world en 7 video’s: 1. Pieter Stuurman, 2. 
Dona Nobis Pacem, canon van Pachelbel, 3 + 4 + 5 Orthodox Goede Vrijdag 
en Pasen in Damascus en Aleppo, 6. Drie presidentskandidaten , 7. 
Damascus, 8. Saoedi-Arabië opent ambassade in Damascus: 
https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-214/  

 Onbegrijpelijk hoe de VS met goedkeuring van de “internationale 
gemeenschap” de olie en het graan als piraten blijven stelen uit Syrië: 
https://www.golfbrekers.be/cowboys-werden-piraten/  
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 De strijd van een unipolaire tegen een multipolaire wereld. De oorlog in  
Syrië is een oorlog voor het behoud van de soevereiniteit van een groot deel 
van de wereld: US, UK, EU barbaric sanctions are killing Syrians 
Syria has been the stage upon which a world war is being fought and our 
global power balance is being re-calibrated as a result – a balance which does 
not comply with US allied unipolarity. R…  

 Voor wie goede achtergrondinformatie wil over oorlogen: 
https://www.golfbrekers.be/hoe-we-overgeleverd-worden/  

* 

 De “absurde Simplificatie” van het huidige coronabeleid. Opinie van  prof. H. 

Mannaert, burg. Ingen., UIAntwerpen: 

https://www.knack.be/nieuws/belgie/hersenmassa-is-onze-meest-waardevolle-

grondstof-enkel-daarmee-kunnen-we-uit-deze-groundhog-day-ontsnappen/article-

opinion-

1727929.html?utm_medium=social_knack&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0des

CyZHZ0BdlKHCAO77aohOO77C-

mgZ_OcZ_0txpVIXcNAgaF5wGXe0k&cookie_check=1620365979#Echobox=161980

9249 

 Een internationale groep van medici wil WGO aanklagen voor de maatregelen 

tegen corona, die niet wetenschappelijk verantwoord zijn, vooral niet de 

vaccins, die meer dodelijke en ziek makende effecten hebben: 

https://www.lesalonbeige.fr/un-collectif-de-medecins-veut-contester-devant-

loms-les-choix-effectues-en-matiere-de-lutte-contre-le-covid/    

 Een rapport over dr. Fauci met   verschrikkelijke onthullingen: 

https://outlook.live.com/mail/0/inbox 

 

* 

 Police for freedom, Barneveld, Nederland, 8 mei 2021, mars van de 
menselijke verbinding:  https://potkaars.nl/blog/2021/5/9/police-for-freedom-
mars-van-de-menselijke-verbinding-barneveld-8-mei-2021  

 Het criminele zionistische regime: Quds Day: To remember the injustice and 
criminal deeds of the Zionists - Tehran Times  

 De derde Palestijnse intifada: Why The Third Palestinian Intifada Had To 
Happen (oneworld.press) 

 Een gezond weerwoord!: https://www.golfbrekers.be/ierse-
volksvertegenwoordiger-hield-israel-een-spiegel-voor/  

 Hoe Erdogan vooral voor eigen volk de sterke man wil spelen in de 
moslimwereld: https://www.golfbrekers.be/ottomaanse-blufpoker/  

 Moskou, grootse  viering van overwinning op Nazi Duitsland, waarvoor 27 
miljoen Russen hun leven gaven, wat de VS nog graag voor zichzelf alleen 
opeist: : https://www.rt.com/russia/523303-russia-victory-parade-2021/  

 Een deugddoende relativering van de alom geprezen Franse  filosoof BHL en 
zijn  entourage: https://www.golfbrekers.be/de-reizende-filosoof/   

 De dwaze en gevaarlijke westerse campagne tegen Rusland: 
www.paulcraigroberts.org/2021/04/25/the-russian-threat; zie ook twee degelijke 

bijdragen van Janneke Monshouwer: https://andernieuws.eu/de-russische-
samenzwering-het-russische-gevaar;  https://andernieuws.eu/vredesdag-9-
mei . 
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 Prachtige Russische muziek. A. Dvorak, liederen die mijn moeder mij leerde: 
https://www.youtube.com/watch?v=q8AuPWZNxpY  

* 
 Nog een video over de lijkwade van Turijn. Het lijden van Jezus Christus 

volgens dr. Barbet, erg duidelijk (Italiaans): 

https://www.youtube.com/watch?v=Nq9PHUUe9CE  

 Indrukwekkend getuigenis van rabbi Yacov Rambsel:  heel de Bijbel toont dat 

Jezus Christus de Messias is. De heilige Geest en Jezus zelf hebben hem dit 

duidelijk gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=0W7rMwvfYec  

    

    

    

Processie van de “Kruisdagen” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q8AuPWZNxpY
https://www.youtube.com/watch?v=Nq9PHUUe9CE
https://www.youtube.com/watch?v=0W7rMwvfYec


    

Avondrecreatie: fritten maken “handmade” en “rozen van Damascus” 

 

    

 

    

Anti-Libanonketen: Klimtocht naar de grot met het “miraculeuze water” achterin 

 

 



    

De grote kweekvijver voor vissen moet gedeeltelijk opnieuw afgedekt worden. 

 

  

Aardappelen, ajuinen en enkele eieren er overheen. De vaste “vuurmaker” en “chef kok” 

 

  

Deze bomen groeien alleen nog aan de andere kant (Libanon) en werden gebruikt bij de bouw van 

ons klooster. 



  

Nog een kopje thee als nagerecht 

 

   

Nadat de gehandicapte een stapje gezet had, zakte hij al door zijn benen. En zo werd hij heel de 

terugweg als een lamme gedragen. 

 

 

 P. Daniel 


