
Goede Vrienden, 

In iedere donkere nacht is er altijd ergens een blinkende ster. De huidige samenleving is 

sinds vorig jaar voor het grootste deel van de wereldbevolking veranderd  in een bijzonder 

donkere nacht, waarin enkele sterren fonkelen. De meerderheid van de mensen (minstens 

75 % !?) blijkt  het officiële verhaal van de politici en media wereldwijd (nog) te geloven en te 

volgen: covid 19 is de grote bedreiging, waarvan we bevrijd kunnen worden door massale 

vaccinatie.  Zij menen als goede burgers hierover geen vragen te moeten stellen maar 

solidair al wat gezegd en opgelegd wordt te moeten geloven en aanvaarden. Vermoedelijk 

voor slechts ‘n 20 à 25 % van de mensen liggen de problemen niet bij een covid 19 virus 

zelf, maar bij de angstpsychose,  de PRC-pandemie en de massale vaccinatie hysterie. Het 

corona gebeuren is voor hen een misdaad, georganiseerd door een wereldelite om de hele 

wereldbevolking met een levensgevaarlijke “vaccinatie” uit te dunnen  en te controleren en er 

zelf nog rijker mee te worden.  

Deze kleine minderheid wil  wezenlijke vragen stellen en ook luisteren naar onafhankelijke 

wetenschappers wereldwijd.  Hierbij speelt  een sterk gevoel voor rechtvaardigheid mee en 

in zekere zin een woede tegen het bewust achterhouden of verdraaien van de waarheid, het 

onverantwoord opleggen van mensonwaardige vrijheidsbeperkingen, het berokkenen van 

zoveel schade aan onschuldige slachtoffers. Zij  willen rebelleren, uit liefde voor de 

waarheid, uit liefde voor de mensheid en hun kinderen. Ze zetten daarbij hun eigen goede 

naam op het spel en lopen het risico bespot, tegengewerkt en zelfs gestraft te worden. Ze 

handelen vanuit een innerlijke bezieling, gevoed door hun geweten, nl. dit innerlijke 

heiligdom en moreel kompas, door God gelegd in het hart van ieder mens om het goede te 

doen en het kwade te vermijden.  

Een van die lichtende sterren in deze donkere nacht is dr. Reiner  Fuellmich, een Duist-

Amerikaans advocaat (° Bremen 1958), die in zijn  26 jarige praktijk al groot onrecht heeft 

kunnen stoppen. Hij is er in geslaagd de machtigste organisaties voor corruptie  te doen 

veroordelen: Deutsche Bank, de VW auto-industrie en Kuene &  Nagel,  het grootste 

transportbedrijf ter wereld. Begin 2020 wilde hij zich terugtrekken op zijn verblijf in California 

om het wat rustiger aan te doen. De “corona-crisis” greep hem echter aan.  Hij werd op 10 

juli 2020 een van de vier oprichters van het Corona Investigative Committtee. Hiermee zijn 

inmiddels meer dan 100 advocaten uit de gehele wereld verbonden, ondersteund door meer 

dan honderd van de grootste geleerden wereldwijd (zoals prof P. Ioannidis, Standfort, VS, 

prof Michael Levitt, Nobelprijs scheikunde, prof Luc Montagnier, Nobelprijs geneeskunde, de 

Ierse dr. Dolores  Cahill, de Amerikaanse  dr. Carrie Madej, de Franse dr Alexandra Henrion-

Caude, de Nederlandse prof P. Capelle, de Duitse prof. S. Bhakdi).  Na nagenoeg een 

jaar  onderzoek hebben ze de nodige bewijsstukken die aantonen dat de “coronacrisis” in 

feite  de grootste misdaad is tegen de mensheid aller tijden en ze willen de 

verantwoordelijken voor het gerecht brengen. Het is volgens hen veel erger dan de 

misdaden van de nazi’s omdat ze nagenoeg iedere wereldburger zwaar treffen. Niet alleen 

de wereldelite is schuldig maar ook alle medeplichtigen, van regeringen  en politici tot 

dokters die vaccinatie uitvoeren zonder de nodige informatie en zonder de vereiste 

toestemming te vragen.  Ze laten verstaan dat de rechtbanken in vele landen een dergelijk 

immens proces niet aankunnen en dat vele rechters – hoewel niet allen - corrupt zijn. 

Daarom denken zij aan de oprichting van een soort internationaal Neurenberg 2 corona 

tribunaal, zoals na W. O. II. Inmiddels zullen nog deze maand  bepaalde processen 

beginnen, met name de zogenaamde “class action lawsuit”, gebaseerd op de Engelse wet 

en geldig in VS en Canada. Wanneer bewezen is dat een bepaald feit of gebeuren ernstige 

schade  heeft berokkend aan een persoon, kunnen de vele anderen die dezelfde schade 

ondervonden hebben, hierop beroep doen. De verantwoordelijken moeten tot 

schadevergoeding verplicht worden. Er was geen wetenschappelijke basis voor het 



uitroepen van een pandemie voor covid 19 en ook niet voor de verwoestende maatregelen 

van lockdown e.a. Verder blijkt dat de PCR test  onbruikbaar  is maar toch werd/wordt 

opgelegd. De grote verantwoordelijke hiervoor in Duitsland is prof. Drosten. En de 

zogenaamde vaccins zijn in feite genetische experimenten, waarvan de experimentele 

periode pas in 2023 afloopt. De noodzakelijke testen zijn niet gedaan, zodat ze niet als 

‘werkzaam’ en ‘veilig’ mogen voorgesteld worden. Vroegere dierproeven met gelijkaardige 

nieuwe en gevaarlijke ingrediënten brachten mee dat alle dieren stierven. Nu worden 

dierproeven overgeslagen en deze producten worden bij  mensen ingespoten. Op grond van 

een valse “dringende situatie” werden “voorlopige goedkeuringen” afgedwongen. En toppunt 

van corruptie: de producenten zijn totaal vrijgesteld van schadeclaims! De massale 

vaccinatie heeft tot heden in vele landen al hoge sterfte en ongehoorde negatieve effecten 

veroorzaakt. Prof. Luc Montagnier en anderen verwachten echter dat de grote 

nevenwerkingen in de komende herfst en winter pas zullen doorbreken (Dr. R. Fuellmich in 

goed verstaanbaar Engels en prima Nederlandse ondertiteling met Jorn 

Luka:  https://youtu.be/sJXCG3tXwj4; Engels uitgeschreven getuigenis van 11 blz.: 

https://www.aeginagreece.com/aegina-island/wp-content/uploads/2020/12/Transcript-

testimony-Reiner-Fuellmich-.pdf ). 

Wereldwijd groeit er een beweging van mensen die geestelijk met elkaar verbonden zijn en 

zich toewijden aan waarheid en rechtvaardigheid. In Duitsland zijn er ’n duizendtal dokters 

die vragen om opheldering (“für Aufklärung”). In Spanje zijn er 600 “doctores por la verdad”. 

De “World Doctors Alliance” verenigt meer dan honderdduizend professionals uit de 

gezondheidszorg die de corona pandemie eveneens aanklagen als de grootste misdaad 

tegen de mensheid. De “World Freedom Alliance” verenigt advocaten, medici, politici en 

allerlei experten om de “misdaad van covid 19” te stoppen. In deze strijd kan geen mens met 

een oprecht geweten afzijdig blijven. Voor de slapende meerderheid zijn dit allemaal 

complottheorieën. In feite gaat het om de waarheid die de media nu heftig bestrijden en na 

een jaar  zelf zullen moeten toegeven. Zo zal een bewuste, gewetensvolle minderheid 

uiteindelijk een menswaardige samenleving   herstellen. Waarheid en rechtvaardigheid 

zullen  overwinnen. 

* 

In Flitsen krijg je berichten uit de gemeenschap. In Een dubbel misverstand brengen we 

de oosterse christenen nogmaals onder de aandacht. Hulp aan Libanon schetst een beeld 

van de huidige hulpverlening. In En dit nog krijg je weer overvloedige info over Syrië, 

corona, wereldpolitiek en morele problemen.                                P. Daniel 
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Flitsen 
 
Een ngo (Preemptive Love Coalition), opgericht door een Amerikaans, christelijk  
echtpaar, dat zelf met het gezin in Irak woont en veel met ons  samenwerkt bij de 
voedselvoorziening in Syrië en Libanon, heeft een grote hoeveelheid poppen besteld. 
Zij kunnen deze met succes verspreiden. Hieraan werken, meestal thuis, nu 
ongeveer 50 vrouwen die zo een inkomen verwerven voor hun gezin. Een zuster is 
hiervoor verantwoordelijk en moet uiteindelijk ook ieder exemplaar nakijken en 
eventueel verbeteren of afwerken. Zondag moesten 1000 ex. verstuurd worden. 

https://youtu.be/sJXCG3tXwj4
https://www.aeginagreece.com/aegina-island/wp-content/uploads/2020/12/Transcript-testimony-Reiner-Fuellmich-.pdf
https://www.aeginagreece.com/aegina-island/wp-content/uploads/2020/12/Transcript-testimony-Reiner-Fuellmich-.pdf


Daarvoor moest nog veel werk verricht worden en voor sommige zusters werd het 
nachtwerk maar… zondagmorgen waren ze klaar. Deze ngo heeft nu nog 1.800 
poppen besteld. Een andere bestelling vanwege Kerk in Nood betreft 500 kruisjes 
waarvan er nog steeds 200 moeten afgewerkt worden.  
 
De kersen hier zijn  geplukt. De boeren met hun kersenbomen aan de voet van het 
Anti-Libanon gebergte beginnen wat later met de pluk, maar ze hebben ook 
uitstekende kersen. Wij zijn  aan de abrikozenoogst bezig. Er zijn ongeveer 
honderdvijftig abrikozenbomen. De uren dat er elektriciteit is, worden gebruikt om 
abrikozen te koken en confituur te maken. Is er weinig of geen elektriciteit dan wordt 
de houtkachel aangestoken. 
 
Aan het St. Jozefsklooster wordt nu vooral door de steenhouwer gewerkt. Hij kapt en 
slijpt de witte stenen die de deuren en de vensters omkaderen. Verder worden ook 
de balken voor het plafond geschilderd. 
 
Onze bisschop bracht op zondagavond samen met abouna Georges een blits 
bezoek en vroeg uitdrukkelijk te bidden voor de bisschoppensynode die over twee 
weken in Libanon zal gehouden worden. 
 
Een dubbel misverstand 
 
In het “drama van de christenen in het Midden Oosten” wezen we vorige week ook 
op de onverschilligheid vanwege de westerse christenen (zie de video’s van 
“golfbrekers” die deze bijdrage deskundig illustreren, eerste link onder “En dit nog”). 
Mogelijk kunnen we beter spreken over onwetendheid of een misverstand. Het gaat 
eigenlijk om een dubbel misverstand jegens de christenen, een in het westen en een 
in  het oosten.  
 
De landen van het Midden Oosten worden door het westen over het algemeen 
beschouwd als de wereld van de islam. Het is alsof westerse christenen zich 
afvragen of er ook nog christenen zijn  in het M.O.! Het besef  dat het christelijk 
geloof hier ontstaan is en dat het hier bij uitstek het land van de christenen is, wordt 
nauwelijks begrepen in  het westen. Toch zijn het de christenen die de moslims 
welkom geheten hebben en niet omgekeerd, totdat de maat vol was. De islam heeft 
zich vooral verspreid door oorlogen en het uitmoorden van christenen. Het christelijk 
geloof heeft zich vooral verspreid door de verkondiging, de Waarheid van Jezus’ 
Evangelie  en het getuigenis van de martelaren. In vele landen was er toch een 
harmonieus samenleven tussen christenen en moslims, totdat het westen kwam 
oorlog voeren. 
 
Hierdoor heerst ook  in het Midden Oosten zelf een misverstand tegenover de 
christenen aldaar. De verwoestingen van het Midden Oosten zijn vooral het werk  
van de grote westerse (‘christelijke’) mogendheden. Het zijn de VS en de Britten die 
begonnen  zijn met de vernietiging van Irak en dan nog op valse gronden. Het zijn de 
VS met behulp van het “christelijk” Europa die Syrië al een decennium lang 
ontwrichten, plunderen en uitmoorden. Vele moslims in het M.O. schakelen ten 
onrechte ook de christenen in de Arabische landen gelijk met deze westerse 
verwoesters. Terwijl christenen over het algemeen de grootste bijdrage geleverd 



hebben aan de opbouw van de samenlevingen in de Arabische wereld, worden zij zo 
paradoxaal genoeg beschuldigd van het tegenovergestelde.  
 
Ziedaar een dubbel misverstand. Westerse christenen begrijpen nauwelijks dat 
christenen de oorspronkelijke bewoners zijn van de Arabische landen in het Midden 
Oosten en moslims in de Arabische wereld  begrijpen niet dat de oosterse christenen 
niets te maken hebben met de westerse, ‘christelijke’ verwoesters. 
 
Westerse christenen hebben alle reden om meer aandacht en hulp te bieden aan de 
bedreigde christenen  in het M.O. De eigen moeilijkheden, gebreken en 
tekortkomingen van de christelijke gemeenschappen willen we hiermee niet 
ontkennen. Toch kunnen ze een belangrijke inspiratie bieden voor een heropleving 
van het christelijk geloof, vermits ze in meerdere opzichten de primitieve  
christenheid weerspiegelen. Ze vormen meestal een kleine, verdrukte minderheid die 
kostbare en authentieke elementen van de eerste gemeenschappen trouw hebben 
bewaard, zoals het Aramees, de taal van Jezus zelf. 
 
Hulp aan Libanon 
 
”De Mensenzoon” (Fils de l’Homme / Ibn al Insan / Son of Man) is een officieel 
geregistreerde en erkende vereniging, zowel in 
Libanon als in Frankrijk. Ze werd in augustus 1996 
opgericht door moeder Agnès- Mariam. Ze wil helpen bij 
de heropbouw van iemands persoonlijkheid en 
waardigheid op de Rots die Christus is, door 
verzoening, eerlijkheid, transparantie, zelf 
vergeten inzet,  wederzijds respect, 

verdraagzaamheid, geweldloosheid, universele 
liefde. Eerst kwamen prostitués, daarna jonge 
arbeiders en arbeidsters en universitairen. Er werden 
retraites georganiseerd voor hen. Ze kregen geestelijke 
begeleiding, er werd gedeeld en gebeden. In de 
aanloop naar het jubileumjaar 2000 werd het 
“Festival van de Mensenzoon”, georganiseerd, 
het grootste christelijk muziekfestival dat ooit in 
Libanon gehouden werd. Op de dag van de ontploffing in 
de haven van Beiroet, 4 augustus 2020 waren 75 
vrijwilligers van deze vereniging ingeschakeld om 
puin te ruimen, gewonden te verzorgen en voedsel te 
verstrekken. Over de hulpverlening die sindsdien georganiseerd werd in 
samenwerking met andere ngo’s en verenigingen hebben we een eerste verslag 
gegeven  eind januari 2021: herstel van huizen, 2 medische centra en 1 mobiel 
dispensarium, warme maaltijden en voedselpakketten, een school voor 500 kinderen 
heringericht in Sarba, een bakkerij, een stuk landbouwgrond van 500 vierkante 
meter, een volksmarkt,  een veestapel met 8O stuks vee (bericht  XVI.4). Dank zij 
een gift van Sterling Foundation konden we nu  meer dan 1500  dozen/zakken met 
voedsel vullen (bloem, olie, vlees in blikjes, melkpoeder, kaas, rijst, bonen linzen, 
burghul, chocopasta, tomantenpasta, suiker en zout).  
 



De nood is echter zeer groot. Vele gezinnen gebruiken geen koelkast meer omdat ze 
niets meer hebben om te bewaren. Vele moeders kunnen  hun kinderen niets anders 
geven dan brood en water. 85 % van de gezinnen is werkloos. Een salaris ter 
waarde van 1000 dollar van 2019 is nu nog 100 dollar waard, wegens de inflatie. Al 
het mogelijke wordt nu in  het werk gesteld om de mensen zoveel mogelijk zelf hun 
landbouwproducten te laten cultiveren en zoveel mogelijk met eigen gemaakt 
materiaal in hun levensonderhoud te   voorzien. 
 
En dit nog 
 

 Ons vorig bericht bijzonder rijk geïllustreerd met 7 video’s: 1. Getuigenis van 
de. P. McCullough, 2. Sacramentsprocessie Antwerpen, 2021, 3. Joodse 
rabbi’s protesteren sterk tegen zionisme en de gruwel van de zionistische 
staat als een aanslag op het authentieke joodse geloof, 4. Uitvoerige 
documentatie over het verdwijnen van christenen in het M.O., 5. Christenen in 
Syrië in hun voortbestaan bedreigd, 6. + 7. Orthodoxen vieren Goede Vrijdag 
in Damascus: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-
bril-219/ 

 Uitgebreid overzicht vooral over de toestand in  Syrië met 14 video’s: 
universitair ziekenhuis Damascus, watervoorziening, terroristen, eerste eigen-
maak schip, uitstekende kersen van Qâra, abrikozen, rozen van 
Damascus…:  https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-124/ 

 Viering van de presidentsverkiezingen op de Syrische Ambassade in Brussel!  
https://www.golfbrekers.be/wat-u-allicht-gemist-heeft-in-de-media/ 
 

* 
 In VS sterven dagelijks meer dan 30 mensen omwille van het “covid 19 

vaccin” en het aantal loopt voortdurend op. Wereldwijd is het nog erger. 
Eindelijk in de VS senaat!: https://www.weesdeweerstand.nl/brekend-
vaccinatie-genocide-haalt-amerikaanse-senaat/  

 In Chavagnes-en-Pilliers werden 23 van de 24 bejaarde priesters in de 

gemeenschap gevaccineerd. Velen werden ziek, 8 priesters stierven. De niet 

gevaccineerde bleef gezond en verzorgde de zieken. Pas na twee weken 

werd het bericht bekend: 

https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2021/06/huit-pretres-sur-23-dune-

communaute.html 

 Prof. Yves  Coppieters, epidemioloog (ULB), pleit voor het onmiddellijk 

opheffen van de plicht om mondmaskers in het openbaar te dragen. Ze 

hebben geen enkele zin:https://www.lalibre.be/belgique/societe/il-est-temps-d-

envoyer-un-signal-clair-yves-coppieters-estime-qu-imposer-le-port-du-

masque-en-exterieur-ne-sert-plus-a-rien-60b77cea9978e20c601e75b7  

 Het covid 19 virus wordt blijkbaar gebruikt voor een politiek programma en het 

zogenaamde ‘vaccin’ verspreidt zelf varianten zodat mensen zeggen dat ze 

van covid 19 sterven terwijl het ‘vaccin’ de eigenlijke oorzaak is: 

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/06/10/il-se-passe-des-

choses-etranges-et-diaboliques-avec-cette-vaccination-a-laquelle-ils-tiennent-

tant/   

 Sterfgevallen en nevenwerkingen van mRNA vaccins (volgens EMA begin 

mei in Europa al 10.570 doden en 405.259 nevenwerkingen): 

https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-219/
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https://www.mondialisation.ca/le-bilan-eleve-des-pertes-causees-par-les-

vaccins-a-arn-messager-appelle-une-reponse-urgente/5657400  

 Spaans bedrijf dwingt 23-jarige zwangere werkneemster zich te laten 

vaccineren – kind na 42 minuten en moeder na 6 dagen dood: 

https://www.frontnieuws.com/spaans-bedrijf-dwingt-23-jarige-zwangere-

werkneemster-zich-te-laten-vaccineren-kind-na-42-minuten-en-moeder-na-

6-dagen-dood/  

 Vaccinatiedictatuur in Pakistan: https://www.golfbrekers.be/coronadictatuur-

en-profitariaat/  

 Alle covid 19 vaccinatie moet onmiddellijk stoppen: 

https://dissident.one/2021/06/16/dringend-brits-rapport-roept-op-tot-

volledige-stopzetting-van-covid-vaccins-bij-mensen/  

 De emails van dr. A Fauci, dé autoriteit voor covid 19 in de VS, tonen dat hij 

een van de meest corrupte  mensen is op aarde en bevestigen de stelling van 

prof L Montaignier en dr. A. de Henrion-Caude dat covid 19 een laboratorium 

product is, dat Fauci dit vanaf het begin wist en dat hij de goede behandeling 

met hydroxychloroquine heeft gesaboteerd: https://www.lessymboles.com/les-

emails-de-fauci/  
 Pro Life activist  Steven Mosher legde ’n jaar geleden al uit dat covid 19 uit het 

laboratorium van Wuhan  komt, gesponsord door dr. A. Fauci. Dit werd toen 
als complot overal verwijderd: https://www.lifesitenews.com/blogs/steve-
mosher-exposed-the-covid-lab-leak-a-year-ago   

 Hoe mondkapjes ons immuunsysteem beschadigen, door dr. Carla Peeters: 

https://www.youtube.com/watch?v=21RTxLvWJ9Q 

 Toen in een klas in Israël gezegd werd dat de mondkapjes weg mochten brak 

het feest voor de kinderen uit: https://t.me/BatRepGebedsgroep/20985 

  

* 
 Verhelderend interview van Keir Simmons (van het  Amerikaanse NBC) met Vladimir 

Poetin: 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/65861, www.youtube.com/watch?v=m6pJd

6O_NT0 

 Biden-Poetin: een stamelende, dementerende oude man ontmoet een 
staatsman: https://www.golfbrekers.be/bent-u-ook-zo-benieuwd-naar-de-
berisping-die-biden-poetin-zal-geven/  

 Leugens over Oekraïne en MH17, Elze van Hamelen met Ray McGovern. Dit 

komt helemaal overeen met de onthullingen van Karel van Wolferen en Kees 

van der Pijl: https://youtu.be/ZAJB8E5eSbk 

 Hoe het westen zijn waarden blijft verloochenen en Rusland blijft 

demoniseren: https://www.cafeweltschmerz.nl/westerse-waarden-zijn-

verdwenen-kees-van-der-pijl-en-stan-van-houcke/  

 Een circus rond Bolton: https://www.golfbrekers.be/kreeg-bolton-amnestie-

voor-bewezen-diensten/ 

* 
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https://www.golfbrekers.be/coronadictatuur-en-profitariaat/
https://www.golfbrekers.be/coronadictatuur-en-profitariaat/
https://dissident.one/2021/06/16/dringend-brits-rapport-roept-op-tot-volledige-stopzetting-van-covid-vaccins-bij-mensen/
https://dissident.one/2021/06/16/dringend-brits-rapport-roept-op-tot-volledige-stopzetting-van-covid-vaccins-bij-mensen/
https://www.lessymboles.com/les-emails-de-fauci/
https://www.lessymboles.com/les-emails-de-fauci/
https://www.lifesitenews.com/blogs/steve-mosher-exposed-the-covid-lab-leak-a-year-ago
https://www.lifesitenews.com/blogs/steve-mosher-exposed-the-covid-lab-leak-a-year-ago
https://www.youtube.com/watch?v=21RTxLvWJ9Q
https://t.me/BatRepGebedsgroep/20985
http://en.kremlin.ru/events/president/news/65861
http://www.youtube.com/watch?v=m6pJd6O_NT0
http://www.youtube.com/watch?v=m6pJd6O_NT0
https://www.golfbrekers.be/bent-u-ook-zo-benieuwd-naar-de-berisping-die-biden-poetin-zal-geven/
https://www.golfbrekers.be/bent-u-ook-zo-benieuwd-naar-de-berisping-die-biden-poetin-zal-geven/
https://youtu.be/ZAJB8E5eSbk
https://www.cafeweltschmerz.nl/westerse-waarden-zijn-verdwenen-kees-van-der-pijl-en-stan-van-houcke/
https://www.cafeweltschmerz.nl/westerse-waarden-zijn-verdwenen-kees-van-der-pijl-en-stan-van-houcke/
https://www.golfbrekers.be/kreeg-bolton-amnestie-voor-bewezen-diensten/
https://www.golfbrekers.be/kreeg-bolton-amnestie-voor-bewezen-diensten/


 “Liefdevol rebelleren”, prachtig getuigenis van drie mensen over de plicht om  

mee te werken aan het uitdrijven van het kwaad: 

https://www.blckbx.tv/videos/sommige-systemen-moeten-stuk  

 Westerse waarden zijn verdwenen: https://www.golfbrekers.be/men-weet-

overal-de-prijs-van-maar-van-niets-de-waarde/  

 Eis een radicale andere seksuele opvoeding  op school: 

https://www.bezorgdeouders.be/2021/06/13/stop-met-schrikken-verander-de-

aanpak-van-de-seksuele-opvoeding-op-school/  

 Compromissen sluiten met de huidige morele perversiteit heeft geen zin. Ze 

moeten radicaal verdwijnen: https://www.golfbrekers.be/blijf-van-onze-

kinderen/ ; https://www.golfbrekers.be/impliciete-bedreiging-voor-non-woke-

burgers/   

 Het moedige Hongaarse volk komt in opstand tegen de dwangmatige morele 
perversiteit van onze  liberale “gediplomeerde communisten”: 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/17/orban-volhardt-in-de-boosheid-over-
anti-lgbtqi-wet-liberale-pl/  
  

 

    

https://www.blckbx.tv/videos/sommige-systemen-moeten-stuk
https://www.golfbrekers.be/men-weet-overal-de-prijs-van-maar-van-niets-de-waarde/
https://www.golfbrekers.be/men-weet-overal-de-prijs-van-maar-van-niets-de-waarde/
https://www.bezorgdeouders.be/2021/06/13/stop-met-schrikken-verander-de-aanpak-van-de-seksuele-opvoeding-op-school/
https://www.bezorgdeouders.be/2021/06/13/stop-met-schrikken-verander-de-aanpak-van-de-seksuele-opvoeding-op-school/
https://www.golfbrekers.be/blijf-van-onze-kinderen/
https://www.golfbrekers.be/blijf-van-onze-kinderen/
https://www.golfbrekers.be/impliciete-bedreiging-voor-non-woke-burgers/
https://www.golfbrekers.be/impliciete-bedreiging-voor-non-woke-burgers/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/17/orban-volhardt-in-de-boosheid-over-anti-lgbtqi-wet-liberale-pl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/17/orban-volhardt-in-de-boosheid-over-anti-lgbtqi-wet-liberale-pl/


    
Duizend van deze poppen waren zondagmorgen klaar  voor verzending. 

 

 

 
Van de 500 bestelde kruisjes moeten er nog 200 geschilderd worden 

 

 

 
De “pijpleidingen” die het water naar de vijver brengen worden veilig bedekt. 



    
De vissen krijgen 2 x per dag voer. 

 

 

    

    
Abrikozenoogst 



   

 
Het kappen en slijpen van de witte steen, die deuren en ramen sieren 

 

 

 
Zondagavond brengen de bisschop en abouna Georges een blits bezoek en ze krijgen abrikozen 

mee.  

 

 

    
Wekelijks bezoek van de catechesegroep uit Qâra: open lucht klas voor gelukkige kinderen. 

 

 

P. Daniel 


