
Goede Vrienden,  

De zesde eigenschap van ons mens-zijn is de  gave  van zichzelf. We leiden dit af 

van het feit dat we geschapen zijn naar Gods Beeld en Gelijkenis.  Jezus heeft ons 

een God geopenbaard die Drie in Eén is, een gemeenschap, een familie, een stroom 

van gevende en ontvangende liefde. De Vader geeft en deze gave is de Zoon. De 

Zoon “ver-geeft”, in de zin van bovenop  geven. En  de wederzijdse stroom van 

liefdevolle gave van zichzelf tussen Vader en Zoon is de heilige Geest. Welnu, naar 

het beeld van deze God zijn wij geschapen. De “inwoning” van deze God dragen wij 

allen en voor altijd in ons wezen mee. Zo is de gave van onszelf ook voor ons een 

wezenskenmerk. Al lijkt het tegenstrijdig, we worden onszelf door onszelf te 

overstijgen. We bereiken onze diepste ontplooiing door ons zelf te geven. Jezus zegt 

het zo: “Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest 

omwille van Mij en het Evangelie, zal het redden” (Marcus 8, 35). Het Tweede 

Vaticaans Concilie spreekt over een zekere gelijkheid tussen de goddelijke personen 

en ons. “Deze gelijkheid wijst er op, dat de mens, die op aarde het enige schepsel is 

dat om zichzelf door God is gewild, zichzelf alleen volledig kan vinden in de oprechte 

gave van zichzelf” (Gaudium et spes, Pastorale constitutie over de Kerk in de wereld 

van deze tijd, nr. 24). Planten en dieren kunnen  gebruikt worden voor een ander 

doel, nl. om de mens te dienen. Wordt echter een mens  verzorgd, dan moet dit 

gebeuren voor hemzelf en niet om de wetenschap of een ander te dienen.  Zelf komt 

de mens echter pas tot algehele ontplooiing door zichzelf te geven. 

Vooraleer hier dieper op in te gaan willen we eerst wijzen op een algemene opinie en 

een algemeen aanvaarde levensstijl die geen enkele aandacht meer besteedt aan 

“het geven van zichzelf”. Onze tijd hecht veel waarde aan “assertiviteit”, het opkomen 

voor eigen rechten, de zelfbeschikking, de zelfontplooiing, eigen gevoelens, het  

genot en plezier,  het doorbreken van taboes … Mogelijk bevatte deze stroming in 

oorsprong enige gerechtvaardigde reactie op een te grote miskenning van eigen 

gevoelens.  In zijn huidige trend is deze levensstijl van onbeperkte eigen 

zelfontplooiing evenwel in feite zelfvernietigend. Enkele seksuologen en een “Vlaams 

expertisecentrum voor seksuele gezondheid” zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. 

Alle schroom en gezonde schaamte willen ze afbreken. Zij ijveren zogenaamd voor 

preventie van seksuele overdraagbare ziektes maar in feite zijn ze gericht op het 

zogenaamd afbreken van taboes en geobsedeerd door het  vluchtig genot van 

“plezante seks”. En dit willen ze kinderen op zo jong mogelijke leeftijd opdringen 

wanneer ze er nog niet rijp voor zijn.  Met seksuele organen van man en vrouw in 

plastiek willen ze aanschouwelijk aantonen op welke wijze het meeste plezier te 

vergaren valt, waar de gevoelige plekken liggen… Op geen enkel ogenblik is er 

enige aandacht voor opvoeding tot het ware, diepere menselijke geluk.  Het gaat 

enkel om de biologische, technische, vluchtige beleving van seksueel genot altijd en 

overal. Een mens die even nuchter nadenkt begrijpt onmiddellijk dat men hiermee 

kinderen en volwassenen in een verslaving duwt die hen voor de rest van hun leven 

naar de  psychiatrie of de depressie kan leiden. Ouders die protesteren tegen 

dergelijke opgedrongen, vroegtijdige seksopvoeding aan hun kinderen, krijgen van 

alle kanten te horen dat het allemaal verantwoord is omdat het op deskundige wijze 

gebeurt onder leiding van het “Vlaamse expertisecentrum”! Wie zal het gelukkigste 

zijn: een jongen die alleen maar geleerd heeft op veilige wijze vluchtig plezier  te 



zoeken bij een meisje of een jongen die geleerd heeft zichzelf te beheersen en zich 

met al zijn gaven voor een ander belangeloos in te zetten? Welke vader zal het 

gelukkigste zijn: hij die alle trucjes kent van seksueel genot of hij die werkt en zich 

iedere dag inzet om een vrouw en kinderen te onderhouden die van hem houden en 

waarvan hij houdt? Het  diepe en blijvende menselijk geluk is veel meer dan vluchtig 

seksueel plezier. De muffe bekrompenheid van sommige “seksuologen” en van een 

“expertisecentrum voor seksuele gezondheid” is in feite een bewuste, criminele 

opvoeding tot zelfvernietiging.  Ze is vernietigend voor het diepere, blijvende  

menselijk geluk, omdat zij het “geven van zichzelf” als wezenskenmerk voor een 

gelukkig mens totaal negeert. Ook in het huwelijk is de seksuele eenwording slechts 

een middel; het doel is de liefdevolle geestelijke eenwording door de wederzijdse 

gave van zichzelf. Wanneer het middel als doel wordt nagestreefd, ontstaat er diepe 

ontgoocheling en frustratie, bron van zoveel onderling geweld. Blijkbaar lijden velen 

hieronder en belemmeren hun algehele geestelijke gezondheid  zonder het zelf te 

beseffen. En zal een echtpaar dat meer liefdevol, geestelijk één is, ook niet 

gelukkiger zijn met hun lichamelijke eenwording? 

De Poolse priester Maximilaan Kolbe (+ 1941) zag in het concentratiekamp hoe  een 

vader van een groot gezin tot de hongerdood werd veroordeeld.  Hij bood zichzelf 

aan om in zijn plaats te sterven, wat aanvaard werd. Deze huisvader overleefde het 

concentratiekamp. De daad van “gave van zichzelf” was voor pater Kolbe de 

bekroning van een heel leven van zelf vergeten liefde, waardoor God  wonderen kon 

verrichten in zijn leven o.a. heeft hij de grootste Japanse uitgeverij geleid, zonder één 

cent te bezitten en zonder de taal te kennen!  

Een moedige Vlaamse, klinische psycholoog toont aan hoe we met de “coronacrisis” 

tot een ideologie van de massavorming en een bewustzijnsvernauwing zijn gekomen, 

waarin nog slechts één aspect gezien wordt: er is een dodelijk virus waarvoor de 

algemene vaccinatie de enige  oplossing is. Hierdoor worden op onverantwoorde 

wijze alle redelijke argumentaties en menselijke waarden opzij geschoven. Dan pleit 

hij er voor dat we  de dood opnieuw een plaats zouden geven in onze  cultuur. 

Immers, hoe krampachtiger we deze menselijke werkelijkheid verdringen, hoe meer 

we er onder  lijden. Hij wil dat we opnieuw de waarheid over onszelf en de waarheid 

over de wereld onder ogen zien. Het zijn wijze raadgevingen. Hij voegt er echter bij, 

niet terug te willen gaan naar de tijd van vóór de “verlichting”.  Is dit geen enorme 

“bewustzijnsvernauwing” en de weg naar een nieuwe ideologie? Was de “verlichting” 

in  feite niet eerder een “verduistering”? De waarheid over onszelf en over de wereld 

kunnen we maar bereiken in het licht van de waarheid over de oorsprong. Het 

christelijk geloof toont ons een God die Schepper en Vader is en  Jezus Christus die 

Verlosser is.  Het westen is echter moe van het christendom, misschien omdat we  

tot heden nog niet echt geprobeerd hebben het christelijk geloof te beleven, op 

enkele heiligen na.  We dienen de schande van het lijden, de dwaasheid van het 

Kruis en de totale menselijke mislukking van de dood opnieuw hun plaats te geven in 

ons leven en in onze cultuur. En dat kan slechts in het licht van Jezus Christus. 

Hiermee ontdekken we “de gave van onszelf” als wezenlijke eigenschap van ons 

leven. Zovele gewone mensen vinden hun diepste “zelf”  door zichzelf belangeloos in 

te zetten voor anderen.            

P. Daniel 
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Flitsen 

De zoon van een minister met een sjeik die erg nauw samenwerken met onze 

humanitaire hulpverlening in Idlib wilde eindelijk ons klooster eens komen bezoeken. 

We hebben uiteraard het geëerde gezelschap hartelijk ontvangen. 

Het graan dat niet goed genoeg is om bloem en brood van te maken, wordt in 

stromend water zuiver gemaakt en later gekookt en gedroogd. Het wordt “bourgoul”, 

wat voor ons ook als een soort basisvoeding geldt. 

Een weldoener heeft een flinke som gegeven voor het breiwerk van de vrouwen die 

daarmee ook een eigen inkomen verdienen. Ze hebben nu schooltassen gebreid die 

gratis worden uitgedeeld aan de meest behoeftige gezinnen. 

De 500 door Kerk in Nood van Spanje bestelde kruisjes zijn  uiteindelijk allemaal 

afgewerkt en verzonden (meegegeven). Er was veel meer werk aan dan gedacht. Als 

iemand een bepaalde hoeveelheid  bestelt, willen we graag nieuwe maken  voor de 

prijs van10 €. 

In de wijngaard binnen de muren moeten de druiven nog geplukt worden. Ook de 

granaatappels die aan het openbarsten zijn worden geoogst.  

Een van onze drie ezellinnen was op een namiddag verdwenen. ’n Zoektocht leverde 

niets op. De volgende dag wist heel Qara dat er een ezelin verdwenen  was. Ezelin 

weer thuis. 

Dinsdag 14 september feest van de Kruisverheffing. Op Goede Vrijdag wordt vooral 

het smartelijk lijden  van Jezus herdacht, nu ligt de nadruk eerder op het glorievolle 

resultaat van Jezus’ dood. Volgens een oude traditie heeft de heilige Helena, moeder 

van keizer Constantijn  drie kruisen gevonden op Golgota. Een ervan werd bij een  

stervende vrouw gebracht en  die genas. Daarmee erkende bisschop Macarius dat 

dit het kruis was waarop Jezus stierf. Vandaag wordt als een grote feestdag gevierd 

met byzantijnse Eucharistie, processie en uitvoerige  kruishulde. Het is tevens de 

feestdag van de gemeenschap. Op 14 september 2000 heeft bisschop Ibrahim 

Nehme deze gemeenschap die net als ruïne heropgebouwd was, kerkelijk erkend 

alsook de gemeenschap van “de Orde van de Eenheid van Antiochië”. Dit feestelijk 

nieuws wordt traditioneel met een vreugdevuur  ‘s avonds gevierd, de wijze waarop 

in de oudheid berichten werden doorgegeven. Het vreugdevuur werd uitgesteld tot 

donderdagavond. De kinderen van de catechese en een aantal getrouwen waren in 

de vespers aanwezig. Daarna gingen allen in processie naar het “meer van Galilea”, 

de visvijver. Daar werd het vuur aangestoken aan de voet van een heuvel waarop 

drie kruisen geplant waren. Tenslotte was er voor iedereen nog wat te eten: 

maiskolven, vijgen en druiven. Het was een gezellig keuvelen onder elkaar wat tijdig 

afgesloten werd om de wekelijkse nachtaanbidding te beginnen. 

 



 

Zal Syrië toch ooit bevrijd zijn van westerse terreur? 

Het leven van het Syrische volk zal voorlopig nog erg moeilijk blijven: weinig  
elektriciteit, een erg duur leven wegens de inflatie, schaarste in voeding en andere  
noodzakelijke levensmiddelen, de onmogelijkheid iets te ontvangen of in te voeren 
door de sancties. We ondervinden het zelf iedere dag. Ook het stelen van de  olie uit 
de grootste oliebronnen (nu weer 20 tankers met elk 50.000 l!), het stelen van 
graanvoorraden of afstoken van de oogst, de aanslagen tegen het leger en de 
burgers, de bezetting van het Noorden van het land…dankzij de VS, Israël en 
Turkije, het zal allemaal nog wel een tijd verder gaan. Prof. Daniel Kovalik 
(Universiteit van Pittsburg)  beschrijft de huidige tragedie van het Libanese volk en de 
blijvende moeilijkheden in Syrië, terwijl hij door de mensen overal hartelijk onthaald 
wordt (https://www.rt.com/op-ed/534711-western-sanction-syria-lebanon/).  

Toch schijnt er iets in beweging te komen.  De golfstaten die vanaf het begin (2011)  
resoluut de kant van westen kozen om Syrië te ontwrichten en een “regeringswissel” 
te bewerken, merken nu dat hun enorme financiële inzet en hun terroristen verloren 
moeite zijn geweest. De militaire en politieke stabiliteit van Syrië is steeds meer 
gegroeid. De golfstaten samen met Jordanië zoeken weer  contact met Damascus, 
hoezeer de VS zich hier ook tegen verzetten. Ondertussen vragen Oman, Algerije, 
Tunesië en Irak dat Syrië terug opgenomen zou worden in de Arabische Liga. Ook 
de Tsjechische Republiek, Oostenrijk, Griekenland, Italië, Spanje en Roemenië zijn  
hun diplomatieke betrekkingen met Syrië aan het herstellen. 
(https://thecradle.co/Article/analysis/1669 Arab states edge closer to reconciliation 
with Syria). Nadat de VS op schandelijke wijze uit Afghanistan zijn gevlucht, lijkt de 
motivatie om verder te gaan met de ontwrichting van Syrië weinig dynamiek te 
hebben. Het beeld van de Amerikaanse helden die het Syrische volk komen 
bevrijden is verder weg dan ooit, hoewel onze journalisten geen moeite sparen om 
deze kwakkel in de (hun) lucht te houden. Toegegeven, hun verhalen worden wel 
milder, maar ze kunnen nog steeds de uitdrukking “Syrische regering” niet uit hun 
pen krijgen, het moet “regime” blijven, hoewel deze term veel meer geldt voor België 
dan voor Syrië (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/12/deraa-de-wieg-van-de-
opstand-tegen-assad-in-syrie-is-nu-zo-goe/). Verder  blijven onze  journalisten trouw 
aan het draaiboek van de CIA . Naar aanleiding van de  bevrijding van Daraa moeten 
ze nog steeds verwijzen naar de gruwelijke martelingen van de kinderen, waarmee 
de “Arabische Lente” zou begonnen zijn.  Geen enkele journalist heeft ooit enige 
bewijs kunnen leveren van deze martelingen. Het verhaal werd uitgevonden, twee 
weken na de gebeurtenissen, door Al Zajeera en met succes verspreid. 
 
Syrië werkt steeds verder aan zijn zorg voor territoriale integriteit. De verzetshaard in 

Daraa werd grotendeels gebroken en honderden strijders leverden  hun wapens in 

(Daraa Balad: Syrian Army Enters the District; Hundreds Join Reconciliation 

(bitchute.com). Ook het onderling overleg over de constitutie gaat moeizaam verder, 

hoe veel inspanningen westerse mogendheden ook blijven doen om de soevereiniteit 

van het land alsnog te breken.  

 

Ondertussen was de Syrische president met een delegatie in Moskou om de militaire 

en economische samenwerking nog te versterken. Ziehier hoe Vladimir Poetin de 

https://www.rt.com/op-ed/534711-western-sanction-syria-lebanon/
https://thecradle.co/Article/analysis/1669
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/12/deraa-de-wieg-van-de-opstand-tegen-assad-in-syrie-is-nu-zo-goe/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/12/deraa-de-wieg-van-de-opstand-tegen-assad-in-syrie-is-nu-zo-goe/
https://www.bitchute.com/video/fpN0mRns7FY4/
https://www.bitchute.com/video/fpN0mRns7FY4/


situatie samenvat: “Westerse machten belemmeren de vooruitgang van Syrië, 

ondanks dat het grotendeels bevrijd is van terroristen. De gezamenlijke inspanningen 

van Rusland en Syrië hebben terroristen een verlammende slag toegebracht, 

waardoor Damascus de controle over meer dan 90% van zijn grondgebied heeft 

teruggekregen” zo Poetin aan Assad en de persverklaring. “Er zijn echter nog enkele 

obstakels voordat een “volledige” “terugkeer naar het normale leven” mogelijk is in 

het land” zei President Poetin. “Het grootste probleem is naar mijn mening”, zei 

President Poetin, “dat buitenlandse strijdkrachten in bepaalde delen van het land 

aanwezig zijn zonder VN-mandaat, zonder toestemming van de Syrische regering, 

wat duidelijk in strijd is met het internationaal recht, en verhindert zo om Syrië op te 

bouwen en verder te gaan het pad van zijn herstel in een tempo dat mogelijk zou zijn 

als het hele grondgebied zou worden gecontroleerd door een legitieme regering”. De 

illegale spelers in Syrië zijn de VS, gesteund door de zogenaamde Westerse coalitie 

en Turkije”. (https://youtu.be/DyqR52pKRzI; Sonja vanden Ende: Syrië is niet 

belangrijk genoeg meer voor het Westen, het Westen heeft deze oorlog verloren, net 

als in Afghanistan; Biden Forces Secretly Withdrawing from Syria (bitchute.com). 

 

Inmiddels gaat Syrië Libanon helpen bij het voorzien van gas uit Egypte en 

elektriciteit uit Jordanië. Een meesterlijke zet van de presidenten van beide landen. 

Israël en VS  zijn  uiteraard erg boos:  (; https://www.jpost.com/breaking-

news/nasrallah-first-ship-of-iranian-oil-arrived-in-syria-on-sunday-679369;   

https://youtu.be/0nZyfwou7l8) . Hezbollah zorgt er voor dat er drie schepen met olie 

komen uit Iran. 

Hoe tragisch de situatie voor Libanon ook blijft en hoe moeilijk voor Syrië, er zijn 

tekens die er op wijzen dat er zich een grondige verschuiving aan het voltrekken is. 

De westerse oorlog tegen Syrië is fataal mislukt, maar Rusland vermijdt dat de VS al 

te veel gezichtsverlies lijden. (Het herinnert ons aan de meesterlijke zet van Poetin 

toen Obama al onderweg was met zijn oorlogsvloot naar Syrië: dat alle chemische 

wapens in Syrië opgeruimd worden. Het was een prima zaak voor Syrië dat die oude 

en gevaarlijke rommel niet had gebruikt en niet wilde gebruiken en nu gratis kon 

laten opruimen. En Obama kon zichzelf en de wereld wijsmaken, dat door zijn 

moedig optreden alle chemische wapens werden vernietigd!). Syrië zal 

ondubbelzinnig  onder de militaire bescherming van Rusland komen. Libanon komt 

onder gezamenlijk Russisch-Amerikaans gezag maar wordt feitelijk door Frankrijk 

bezet. Ondertussen leven 82 % van de Libanezen onder de armoedegrens in een 

land dat ook wij gekend hebben als “het Zwitserland van het M.O.”. Terwijl de 

christenen voor de oorlog (1975) de helft van de bevolking telden, zijn  ze nu nog met 

20% (met 45 % sjiieten en 35 soennieten). Het zal op een of andere wijze een 

grondige politieke verandering moeten ondergaan. (Voor Syrië: zie de ontmoeting 

van B. al Assad met Vl Poetin in Moskou:  

https://www.youtube.com/watch?v=DyqR52pKRzI)  

 

 

 

https://youtu.be/DyqR52pKRzI
https://www.bitchute.com/video/cLrkQfOpXN2w/
https://www.jpost.com/breaking-news/nasrallah-first-ship-of-iranian-oil-arrived-in-syria-on-sunday-679369
https://www.jpost.com/breaking-news/nasrallah-first-ship-of-iranian-oil-arrived-in-syria-on-sunday-679369
https://youtu.be/0nZyfwou7l8
https://www.youtube.com/watch?v=DyqR52pKRzI


Verenig je! 

Onderstaand bericht werd me toegestuurd. Ik kan hiervan zelf geen verdere 

informatie geven en niets bevestigen of ontkennen maar ik vind het een voorbeeld 

van creatief verzet. Het is op dergelijke wijze dat een psychopathisch beleid 

beantwoord kan worden:   

“Chris Van Randwijck.  Ik ben arts in 2 ziekenhuizen en heb GEEN spuit gehad en 

met mij nog driekwart van het personeel van deze 2 ziekenhuizen NIET. Van 

hogerhand  wordt er druk uitgeoefend, maar personeel heeft unaniem besloten dat 

als één van ons ontslagen wordt omdat hij/zij zich niet wil laten vaxxen dat we met 

z’n allen de ziektewet ingaan. Dan zouden er 2 ziekenhuizen zo goed als stil komen 

te liggen en dat gaan de hoge heren echt niet riskeren want dat kost hen miljoenen 

en zou hen dan zelf hun baan kunnen  kosten… 

Verenig je met gelijkgestemde collega’s etc en vorm een (massief) blok. Alle 

zorgtakken zijn afhankelijk van hun personeel dus ze gaan echt geen hele groepen 

mensen ontslaan” 

Ziehier een duidelijke stellingname: “Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik 

heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele 

politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te 

dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische 

behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde 

toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet 

onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de 

media, zogenaamde celebrity influencers…” (https://www.frontnieuws.com) 

 

 En dit nog: 

 

 

 

We zijn bijzonder dankbaar dat Golfbrekers iedere week ons bericht met deskundige 

video’s en informatie illustreert. Als je een week wacht, kun je een heerlijk 

geïllustreerd bericht lezen (behalve dus deze week). Welke schrijver kan van deze  

luxe genieten? Gods Zegen over Golfbrekers! 

 Bachar al Assad ontmoet Vladimir Poetin in Moskou. Geen tafelspringers of 

marionetten maar wat we noemen “staatsmannen”: 

https://www.youtube.com/watch?v=DyqR52pKRzI  

 De groeiende stabiliteit van Syrië brengt de Arabische Staten ertoe om hun 
diplomatieke relaties met Damascus  te herstellen, wat de VS op alle 
mogelijke manieren trachten te beletten: 
https://thecradle.co/Article/analysis/1669  

“De redactie van www.golfbrekers.be laat weten dat de webstek het slachtoffer werd 

van een zware cyberaanval waardoor de inhoud sinds zondag ergens in de www-

vergeetput “verdwenen” is en hoopt dat de problemen snel opgelost geraken.” 

https://www.frontnieuws.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DyqR52pKRzI
https://thecradle.co/Article/analysis/1669
http://www.golfbrekers.be/


 Syrië gaat Libanon helpen bij het voorzien van gas en olie. Een meesterlijke 
zet van de presidenten van beide landen. Israël en VS  zijn  uiteraard erg 
boos:  https://youtu.be/0nZyfwou7l8 
Hezbollah zal Libanon van olie voorzien vanwege Iran:  
https://www.arabnews.com/node/1929766/middle-east; 
https://youtu.be/_Kp68nOLzCI; 
https://www.arabnews.com/node/1929766/middle-east 
 
 

* 
 Vriendentreffen 2021 thema: vrijheid / Geen gedwongen covid 19 vaccinatie 

voor kind en jongvolwassene / Covid oplichterij / Moderne oorlogen? / 
Afghanistan in faze5 / Amerikaanse strategieën in Afghanistan? / www.kla.tv/nl  

 Het Nederlandse kamerlid Gideon van Meijeren geeft een schitterend pleidooi 
over mediacorruptie. Het wordt steeds duidelijker: iemand die de door de 
overheid opgelegde openbare opinie niet steunt wordt als staatsgevaarlijk 
beschouwd én behandeldhttps://www.youtube.com/watch?v=00jOWKDMRqw   
 

* 
 Dr Michael Segal, neuroloog, legt uit waarom met covid 19 gevaccineerden in 

hoog tempo covid 19 krijgen én verspreiden, wat bevestigd wordt door 

onderzoekers in Israël, door Porolfur Gudnason, de IJslandse 

staatsepidemioloog en onze eigen vaccinatiespecialist dr. Geert Vanden 

Bossche. Hoe meer vaccinatie, hoe meer besmetting en hoe resistenter het 

virus kan worden: https://www.frontnieuws.com/neuroloog-legt-uit-waarom-

gevaccineerde-mensen-nog-steeds-in-hoog-tempo-covid-19-oplopen-en-

verspreiden/  

 Oproep tot algemene staking van het zorgpersoneel in Frankrijk tegen 

verplichte vaccinatie: https://www.mondialisation.ca/appel-a-la-greve-illimitee-

des-professionnels-de-la-sante-du-secteur-prive/5660225  

 De gezaghebbende Engelse dr. Vernon Coleman (door de media  goedkoop 

als ‘complottist’ weggezet) geeft flink wat wijsheid en gezond verstand als hij 

het heeft over vervuiling en over de teloorgang van het medisch beroep: 

https://www.frontnieuws.com/neuroloog-legt-uit-waarom-gevaccineerde-

mensen-nog-steeds-in-hoog-tempo-covid-19-oplopen-en-verspreiden/  

 Prof. M. Chossudovsky legt in een uitgebreide studie met uitvoerige 

verantwoording uit dat er geen dodend virus is maar een dodend vaccin, dat 

aan heel de wereldbevolking dwingend wordt opgelegd: 

https://www.mondialisation.ca/le-vaccin-tueur-au-niveau-mondial-79-

milliards-de-personnes/5658624 

 De Nederlandse  prof. Pierre Capelle  zegt in een korte boodschap dat het 

covid 19 virus niet erg is maar dat de maatregelen dodelijk zijn. De prik 

beschermt niet, integendeel. Het is totale waanzin: 

https://www.youtube.com/watch?v=PPc-VqJ32tM 

 Uit de Great Reset volgt ook een Europa in verval. Duidelijke visie van Sonja 
van den Ende: Europa in Verval – FREESURIYAH 

https://youtu.be/0nZyfwou7l8
https://www.arabnews.com/node/1929766/middle-east
https://youtu.be/_Kp68nOLzCI
https://www.arabnews.com/node/1929766/middle-east
http://www.kla.tv/nl
https://www.youtube.com/watch?v=00jOWKDMRqw
https://www.frontnieuws.com/neuroloog-legt-uit-waarom-gevaccineerde-mensen-nog-steeds-in-hoog-tempo-covid-19-oplopen-en-verspreiden/
https://www.frontnieuws.com/neuroloog-legt-uit-waarom-gevaccineerde-mensen-nog-steeds-in-hoog-tempo-covid-19-oplopen-en-verspreiden/
https://www.frontnieuws.com/neuroloog-legt-uit-waarom-gevaccineerde-mensen-nog-steeds-in-hoog-tempo-covid-19-oplopen-en-verspreiden/
https://www.mondialisation.ca/appel-a-la-greve-illimitee-des-professionnels-de-la-sante-du-secteur-prive/5660225
https://www.mondialisation.ca/appel-a-la-greve-illimitee-des-professionnels-de-la-sante-du-secteur-prive/5660225
https://www.frontnieuws.com/neuroloog-legt-uit-waarom-gevaccineerde-mensen-nog-steeds-in-hoog-tempo-covid-19-oplopen-en-verspreiden/
https://www.frontnieuws.com/neuroloog-legt-uit-waarom-gevaccineerde-mensen-nog-steeds-in-hoog-tempo-covid-19-oplopen-en-verspreiden/
https://www.mondialisation.ca/le-vaccin-tueur-au-niveau-mondial-79-milliards-de-personnes/5658624
https://www.mondialisation.ca/le-vaccin-tueur-au-niveau-mondial-79-milliards-de-personnes/5658624
https://www.youtube.com/watch?v=PPc-VqJ32tM
https://freesuriyah.eu/?p=5828


 Hoe een wereldelite er in slaagt de mensheid - onwetend - te doen verlangen 
naar zijn eigen uitroeiing door een massale vaccinatie: 
Brighteon.com/fa06f2c1-02b0-4318-b60c-
dcb73eb873df;  Brighteon.com/67f461fe-6bb4-4163-992a-e13ea6007aa8  

 
 
 

* 

 Sterke boodschap van Mgr. Carlo Maria Vigano over wangtoestanden in de 
wereld en in de kerk: https://rumble.com/vmclv7-archbishop-carlo-maria-vigan-
full-interview-planet-lockdown.html  

 Voorbeelden van mensen die in tijden van een totalitaire regime weerstand 
bieden; ‘Voorbeeld van dienstbaarheid’: Stefan Wyszyński en Elżbieta Czacka 
zalig - RK Online 

 Mgr. Michael F. Burbidge, bisschop van Arlington (Virginia, VS) wijst met 

duidelijke argumenten iedere steun aan “geslachtsverandering” radicaal af: 

https://www.lesalonbeige.fr/la-position-courageuse-dun-eveque-contre-

lideologie-transgenre/  

 Op 16 augustus 2021 werd in Frankrijk de film Unplanned uitgezonden en 

door 300.000 bekeken. Deze vertelt de ommekeer van Abby Johnson 

directrice van een Amerikaans abortuscentrum tot een vurige pro life activiste 

Vanuit politieke hoek komt heftige reactie en wil men deze film verbieden als 

zijnde ondermijnende propaganda, tegen de rechten van de vrouw!? 

https://www.lesalonbeige.fr/unplanned-quelles-suites-apres-la-saisine-du-csa/  

 

 

 

 

 

http://brighteon.com/fa06f2c1-02b0-4318-b60c-dcb73eb873df
http://brighteon.com/fa06f2c1-02b0-4318-b60c-dcb73eb873df
http://brighteon.com/67f461fe-6bb4-4163-992a-e13ea6007aa8
https://rumble.com/vmclv7-archbishop-carlo-maria-vigan-full-interview-planet-lockdown.html
https://rumble.com/vmclv7-archbishop-carlo-maria-vigan-full-interview-planet-lockdown.html
https://www.rkonline.nl/voorbeeld-van-dienstbaarheid-stefan-wyszynski-en-elzbieta-czacka-zalig/
https://www.lesalonbeige.fr/la-position-courageuse-dun-eveque-contre-lideologie-transgenre/
https://www.lesalonbeige.fr/la-position-courageuse-dun-eveque-contre-lideologie-transgenre/
https://www.lesalonbeige.fr/unplanned-quelles-suites-apres-la-saisine-du-csa/


 

Hoog bezoek: het tekenen van het Gulden Boek – bezoek aan de kerk; groepsfoto 

 

 

     

     

Het graan wordt in stromend water gezuiverd, gekookt en op de daken in de zon gelegd, (voor 

bourgoul).  



     

 

Gebreide schooltassen 

 

 

     

                     Vijgen plukken                                     Druiven van de kleine wijngaard binnen  de muren 



 

De witte  ezelin weer thuis 

 

 

 

500 van deze kruisbeeldjes eindelijk bezorgd aan Kerk in Nood, Portugal 

 

 

 



     

Kruisprocessie en ontsteken van het vreugdevuur bij drie kruisbeelden 

 

 

 

    

Voor ieder: druiven, vijgen  en maiskolven 

 

 

P. Daniel 


