
Goede Vrienden,  
  
Vrijdag 24 december 2021 vierden we een bijzondere  Kerstmis. We begonnen met 
de lange byzantijnse  ‘matines’ of morgengebed. Na het ontbijt werden die verder 
gezet met de “koninklijke uren”  (primen, tertsen, sexten, nonen), waarna de 
uitgebreide vespers. (“Koninklijke” uren genoemd, omdat destijds de keizer in 
Constantinopel daarbij aanwezig was). Het was de bedoeling het gebed af te sluiten  
met een Latijnse Eucharistie. We moesten evenwel de vespers voortijdig afbreken 
omdat het al tegen drie uur in de namiddag liep. In de nieuwbouw was immers al een 
grote groep weeskinderen, gehandicapten en gasten toegekomen, klaar om de 
gouverneur en zijn gevolg te ontvangen: mo’taz (gouverneur) Abu Nasr Guran.  Een 
gouverneur is hier als een president ter plaatse en  wordt ook met die eer ontvangen. 
De hoge gasten werden eerst naar de grote zaal aan de ingang geleid. Daar zei de 
gouverneur dat hij gekomen was om een kaars aan te steken voor de opvang van 
weeskinderen, een kaars voor Syrië, voor de president, het leger en het volk en een 
kaars voor hemzelf en zijn  gezin. De wrede oorlog tegen Syrië heeft heel vele 
gehandicapte kinderen en weeskinderen nagelaten. Het is al lang de bedoeling rond 
ons klooster de terreinen klaar te maken voor een dorpje om deze meest behoeftigen 
een warme thuis te geven. Na de ontvangst in de grote zaal, trokken we naar de 
nieuwbouw die overvol was. Behalve veertig weeskinderen en gehandicapten met 
hun begeleiders (die tijdens de grote vakantie de zaterdag bij ons  komen 
doorbrengen), waren er nog drie groepen kinderen in kleurige danskledij. Een van 
hen was een delegatie vanwege een Chinese hulporganisatie “Peaceland 
foundation” die wil helpen bij het oprichten van een centrum voor weeskinderen. Elk 
van de groepen bracht een dansje terwijl een van de kinderen met heldere, ja 
keiharde stem in de micro een smetteloos toespraakje hield. Een kleine 
gehandicapte jongen, door zijn vader in de armen gedragen, zong voor de micro 
feilloos het nationaal volkslied. Tussendoor klonken de internationaal gekende 
kerstliederen, waarbij groot en klein dansten, waar nog een ruimte vrij was. We 
hadden heel de tijd geen elektriciteit zodat we ons moesten behelpen met licht van 
een batterij. Voor de fotografen met hun grote camera’s was dat geen probleem, zij 
hadden hun eigen verlichting bij. Voor ons was het moeilijker om goede foto’s te 
nemen. Dan verscheen de “kerstman”, knalrood en het gezicht helemaal bedekt met 
een enorme witte baard. Toch kon je aan de bijgewerkte wimpers duidelijk zien dat 
het een “kerstvrouw” was. Inmiddels werden grote plastiekzakken vol kerstcadeaus 
over de hoofden van de mensen doorgegeven tot bij de gouverneur die ze uitdeelde 
aan de weeskinderen en gehandicapten. De man, die de rechterhand van de 
gouverneur blijkt te zijn, gaf eerst een toespraak. Hij noemde Syrië het land van 
Jezus (hij sprak niet van ‘Isa’, zoals in de koran!), de profeet van de liefde, die vrede 
op aarde verkondigde aan alle mensen van goede wil. Door de oorlog tegen Syrië 
zijn  vele mensen als martelaren gestorven en is er veel verwoest, maar het land 
heeft stand gehouden dank zij zijn saamhorigheid. De kloosters en religieuze 
gemeenschappen bleven overeind zoals een citadel, voegde hij er aan toe. De 
gouverneur  prees moeder Agnes-Mariam en de gemeenschap voor hun inzet. De 
verschillende dansgroepen wilden daarna allemaal een foto met de gouverneur. En 
hij zelf  wilde nog kaarsen aansteken in de kerk. Ondertussen werd voor de kinderen 
een maaltijd aangeboden.  Het is me een raadsel hoe alles in deze overrompeling zo 
vlekkeloos verliep. Er blijkt een goede samenwerking te zijn tussen de 
verantwoordelijken van het klooster en de verschillende verantwoordelijken van de 
hulpverlening. Merkwaardig is ook dat verschillende  moslims als vrijwilligers van de 



hulpverlening het kruis van de gemeenschap trots op hun vest dragen. Wij trokken 
met het gezelschap naar de kerk waar de gouverneur enkele kaarsen aanstak bij de 
kribbe en ook het  gulden boek tekende. Met grote dankbaarheid wederzijds 
vertrokken de hoge gasten. En zo was het half zes vooraleer wij in  de refter ons 
eenvoudig ‘middagmaal’ konden nemen. 
  
Om kwart over zeven baden we het gedeelte van de vespers dat we afgebroken  
hadden: de lange lezingen met de profetieën en de  zegening van het brood, de wijn 
en de olie, waarna ieder met gewijde olie werd gezegend en een stuk brood ontving 
dat in wijn gedompeld werd. We bleven even mediteren over de indrukwekkende 
profetie van Daniel 2 met het kolossale beeld van goud, zilver, brons ijzer maar op 
lemen voeten, dat uiteindelijk verbrijzeld wordt. Het is als de wereldwijde 
oppermachtige dictatuur van onze tijd, die geen stand zal houden, hoeveel ellende 
ze ook nog zal veroorzaken. Hierna werden de “matines” van kerstmis gezongen. Er 
was helaas echt geen tijd meer om nog de volkse “caminata” te doen. Het is een 
Spaanse, carmelitaanse traditie waarbij we met Maria en Jozef van deur tot deur 
gaan en vragen of ze welkom zijn, onder ritmische gezangen.  Het werd reeds tien 
uur ’s avonds. Abouna Georges, de priester van Qara kwam voor de byzantijnse 
Eucharistie.  Deze werd opgeluisterd door een koor van een 30tal jongens en 
meisjes uit Mamura. Dit is een dorpje op ’n half uur rijden van hier richting Homs. Het 
dorp telt een 1000-tal inwoners, allemaal christenen. Er zijn  zovele grote gezinnen 
dat ongeveer de helft kinderen zijn. Abouna Georges heeft ook deze parochie nu 
onder zijn hoede, waarbij fr. Jean af en toe als diaken helpt. Na de byzantijnse 
nachtmis bleven we in de kerk geen kerstliederen zingen, zoals ieder jaar,  maar  
gingen we naar de crypte voor een kennismaking met de jongeren van Mamura. De 
vraag was: “Wat is voor u het meest kenmerkende van het christelijk leven?” Ieder 
had zijn  of haar eigen verhaal en er werd tussendoor veel gelachen. Het eigene van 
het christelijk leven is: liefhebben, barmhartig zijn, vergeving schenken, inzet voor 
armen… Uiteindelijk bestaat het in het kennen, liefhebben en  navolgen van Jezus 
Christus. 
  
Om half één ’s nachts was het uiteindelijk tijd voor ons kerstmaal.  En ook voor ieder 
van ons was een pakje voorzien met verrassingen: een noodzakelijk warm 
kledingstuk met enkele kleinigheden. We hebben dankbaar nagepraat over deze 
overvolle en gezegende dag totdat rond half vier in de morgen ieders kaars werkelijk 
aan het doven was. 
  
Met kerstmis vierden we ’s middag de Latijnse Eucharistie en in de late namiddag 
baden we het rozenhoedje voor de miljoenen ongeboren kinderen die in de 
moederschoot gedood worden, de grootste misdaad tegen de mensheid uit heel de 
geschiedenis. We zijn nu met de openbare opinie zo ver dat dierenrechten openlijk 
opgeëist  worden en mensen in de moederschoot wettelijk vermoord worden. We 
moeten internationale organisaties die zich hiertegen verzetten helpen of een nieuwe 
liga oprichten. We nemen de 2 Egyptische vroedvrouwen Sifra en Pua (Exodus 2) als 
voorspreeksters. Zij  weigerden te gehoorzamen aan het bevel van de farao om de 
joodse jongetjes te doden.  Hierna zongen we de vespers. 
  
Wat het weesdorpje betreft, zijn we  nog lang niet aan de “eerste steenlegging” toe, 
maar toch al onderweg en zien dankbaar uit naar  blijvende steun.  Inmiddels hopen 



we immers de nieuwbouw te kunnen ontruimen zodat  hier reeds kinderen kunnen 
opgevangen worden. Welkom kinderen, in naam van het Kind in de  kribbe! 
P. Daniel 
 
XVII.1 
 
Vrijdag 31 december 2021 
 
Flash 
 
Op 23 december vierden we ’s avonds de bijzondere verjaardag van moeder Agnes- 
Mariam met sketches, Bijbelverhalen  en gezangen. Hoe wij dit jaar onze kerstmis 
vierden hebben we in de inleiding uitgelegd.  
 
In de byzantijnse liturgie worden op de laatste zondag van de Advent als 
voorbereiding op  Kerstmis, alle heiligen van het Oude Verbond herdacht, vanaf 
Abraham tot Jozef en Maria. De grote figuren die Kerstmis voorbereiden in de 
Latijnse liturgie zijn vooreerst Jesaja, de profeet van de verwachting en de 
vertroosting. Hij heeft  het duidelijkst Jezus komst voorspeld als God en Mens, 
geboren uit een Maagd en Moeder (Jesaja 7, 14: de sleutel van alle profetieën); 
vervolgens Johannes de Doper die de laatste en grootste profeet is uit het Oude 
Verbond omdat hij de Messias niet van verre aankondigde maar van het meest 
dichtbij heeft aangewezen: “Zie het Lam Gods…” (Johannes 1, 29). Hij heeft er ook 
zijn leven voor gegeven. Maria is tenslotte de grootste van allen die Jezus’ komst 
hebben voorbereid. Zij heeft Hem, de volheid van de  godheid, als Moeder in haar 
schoot gedragen en is zo op de meest verheven wijze de vervulling van “het heilige 
der heiligen” van de tempel. December is  ook de Mariamaand bij uitstek. Van Maria 
kunnen we best leren hoe ons voorbereiden op de Komst van Jezus.  
 
Het Romeins Martyrologium vermeldt op indrukwekkende wijze het volgende:  
“In het jaar 5508, volgens de kroniek van de oosterse kerk,  sinds de schepping van 
de wereld, toen God hemel en aarde gemaakt heeft, het jaar 2957 sinds de 
zondvloed, het jaar 2015 sinds de geboorte van Abraham,  het jaar 1510 sinds de 
uittocht van het volk van Israël uit Egypte, het jaar 1032 sinds David tot koning werd 
gewijd, in de 60e week volgens de profetie van Daniël, het 42e jaar  van de regering 
van keizer Octavus Augustus, het 33e jaar van de regering van Herodes de Idumeër,  
is de scepter uit Juda gekomen, volgens de profetie van Jakob. Heel de wereld was 
in vrede en toen is Jezus Christus, de eeuwige God, de Zoon van de eeuwige Vader, 
die de wereld wilde heiligen door zijn heilige Komst, geboren in Bethlehem in Juda. 
Magiërs, geleid door een ster, kwamen het goddelijk Kind aanbidden. Herders die 
hun kudden hoedden werden verwittigd van de geboorte van hun Redder  door een 
groep hemelse wezens die in de hemel zongen: Eer aan God in den hoge en vrede 
op aarde aan de mensen van goede wil. Aan Jezus, Onze Redder, glorie en lof in de 
eeuwen der eeuwen”. 
 
De voorbije jaren hebben we tijdens de kerst- en nieuwjaarsdagen ’s avonds genoten 
van de filmen van The Lord of the rings. Nu zagen we de film over twee avonden 
verspreid: “A Christmas Carol” van 1984. Een prachtige, oude  Engelse film over een 
gewiekst zakenman, Ebenezer Scrooge, die voor niets en niemand anders aandacht 
heeft dan voor zijn business. Kerstmis is voor hem alleen maar een tijd om extra 



zaken te doen. Hij prijst zichzelf gelukkig om zijn succesvolle commerce en misprijst 
alle anderen. Op originele wijze wordt hij geconfronteerd met zijn ellendig, asociaal 
leven van rijke vrek. Hij wil radicaal veranderen en doet het ook. Hij wordt de gulle 
gever, die kerstmis viert met behoeftigen. 
 
De traditie van de “Onschuldige kinderen” op 29 december in de Byzantijnse liturgie 
(in Latijnse liturgie op 28 dec.!) hebben we in ere gehouden. De Eucharistie werd 
opgedragen voor de miljoenen ongeboren kinderen, in de moederschoot gedood, 
voor de ouders, vooral de moeders die dikwijls  gedwongen werden te doen wat ze 
zelf niet wilden en voor de moordenaars van dokters, opdat deze grootste aller 
misdaden zou eindigen. In de  namiddag namen de kinderen de leiding voor een 
originele ontspanning voor groot en klein. 
  
De laatste dag van het jaar deden we wat we iedere avond even trachten te doen: 
vergeving vragen voor onze zonden en tekortkomingen, anderen vergeving 
schenken voor hun tekortkomingen tegenover ons, God danken om al het goede dat 
Hij ons gaf en ons vol vertrouwen toewijden aan Hem. Het werd een dag van stilte, 
bezinning, boete, vasten en gebed… tot aan de vespers. 
 
 
Twee jaar corona 
 
2021 was reeds het tweede jaar waarin het sociale leven vergiftigd werd door 
coronamaatregelen. Van vele mensen kreeg ik aanmoedigingen voor onze protesten 
tegen het hele circus,  de opgevoerde hysterie en de  angst met waanzinnige, 
onwettige en onverantwoorde maatregelen, die de waardigheid van de mensen 
vernietigen.  Dank aan allen die meewerken aan een  nuchtere bewustwording en de 
huidige massapsychose helpen doorbreken. Sommigen  echter menen dat ik me 
helemaal laat leiden door verderfelijke  “complottheorieën”. Tot hen wil ik me nu 
richten. Hierbij horen niet de goede vrienden die me af en toe deskundig wijzen op 
een zin die niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd is. Neen, ik bedoel hen die 
me af en toe, meestal vriendelijk, laten verstaan dat ik totaal buiten de werkelijkheid 
zou leven in de complottheorieën.   Ik dank hen voor hun vriendelijkheid en geduld. Ik 
kan me goed voorstellen dat mijn schrijven over corona hen soms zwaar ergert en 
dat ze me toch niet willen kwetsen.  Ze blijven heel welwillend. Ik wil hen even  wijzen 
op het ontstaan van die beschuldiging van “complottheorie”. Toen de jongste 
president van de VS, John F. Kennedy  in 1963 vermoord werd,  kwam er meteen 
een lijvig  rapport uit dat zogenaamd heel de zaak uit de doeken deed. Een lugubere 
misdadiger zou vanuit het raam de voorbijrijdende president doodgeschoten hebben. 
Deze man werd later zelf gedood. Onderzoek gesloten.  De officiële instanties in de 
VS beseften dat steeds meer mensen het voorgehouden verhaal niet meer 
geloofden, o.m. omdat bleek dat de president van dichtbij getroffen was en wel van 
de andere kant. Daarop heeft de CIA de beschuldiging van complottheorie 
uitgevonden om iedereen die het officiële verhaal tegenspreekt als complotdenker te 
brandmerken. Ondertussen begrijpt meer dan de helft van de Amerikanen dat 
Kennedy vermoord werd door een complot van binnen uit, omdat hij een gevaar was 
voor de machtige lobby’s  van de “deep state”, maar wie het officiële verhaal niet 
volgt wordt nog steeds als complotdenker weg gezet. En zo komt het dat de meeste 
‘complottheorieën” van onze tijd het juiste beeld weergeven, lang voordat de 
waarheid in de openbare opinie aan het licht komt.  



Mijn bedoeling is zoveel mogelijk mensen mee wakker te schudden opdat de zeepbel 

van de hele coronahysterie zou openbarsten en de mensen hun vrijheid hernemen. 

Er zijn hier en daar moedige projecten, zoals dokters en verplegers die solidair de 

“vaccins” weigeren en wanneer één van hen hierom ontslagen wordt, allemaal 

ontslag nemen. Ondertussen zijn de overgrote meerderheid van hen die in intensieve 

diensten verzorgd worden, patiënten die  volledig gevaccineerd zijn, maar de media 

blijven luid het  tegendeel verspreiden. In Montpellier lijkt de verpleging plat te liggen 

zodat de niet gevaccineerden gevraagd worden terug  te  komen 

(https://www.mondialisation.ca/breve-synthese-de-lannee-2021-coronacircus-larbre-

qui-cache-la-foret/5663671). Omdat ook vele kerkelijke leiders zich lieten opsluiten in 

deze coronahysterie, moeten christelijke gezinnen zelf hun oasen creëren bv. rond 

abdijen, spirituele centra, sterke parochies… Misschien kan het Franse initiatief 

“Monasphère” (van de Amerikaan Rod Dreher!)  hierbij enige  inspiratie bieden. Er 

wordt geholpen  bij huisvesting, werk, school en sociaal leven. Ziehier enkele 

nuchtere over wegingen: https://www.lesalonbeige.fr/je-reverais-de-vivre-dans-un-

village-monasphere/. Er zijn ook in Vlaanderen  abdijen die op al deze terreinen 

nog behoorlijk wat mogelijkheden hebben. Ze moeten dan wel wat openheid 

hebben voor een zekere symbiose tussen gelovigen en de religieuze gemeenschap. 

Als deze laatste zich zelf “deskundig” afsluit en zich organiseert op een  

“economisch verantwoorde” wijze als een probleemloze begrafenisonderneming voor 

zichzelf, is er echter weinig hoop op heropleving. Als er visie is, is er hoop. 

 

En dit nog: 
 
 
Onze trouwe en deskundige “Golfbrekers” schijnen telkens weer door een 
onzichtbare hand uitgeschakeld te worden ! 
  

 Ons vorig bericht geïllustreerd: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-
syrie-zonder-poco-bril-241/. En de kerstwens:  
http://www.katholiekforum.net/2021/12/26/p-daniel-kerstwensen-2021/ 

 Boeiende geschiedenis van Syrische joden in Damascus en in de VS: 

https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-142/  

 Onze vorige nieuwsbrief ook op Katholiek Forum: 

http://www.katholiekforum.net/2021/12/18/mondmasker-of-kruis/ 

 Een delegatie Franse schrijvers en wetenschappers bezocht Syrië. Ze roepen 
op om sancties en embargo tegen Syrië onmiddellijk op te  heffen. Deze zijn 
een misdaad tegen de menselijkheid waardoor 80% Syriërs onder de 
armoedegrens leven. Wat het westen met terroristen niet kon bereiken is het 
nu economisch aan het doen: volk en president proberen tegen elkaar op te 
zetten om het land te  verwoesten. “De volharding, moed en vaderlandsliefde 
van het Syrische volk  dwingen respect af”: 18 december 2021,  
https://www.mondialisation.ca/le-peuple-syrien-pris-en-otage-par-un-embargo-
criminel/5663367  
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 Bevrijding van Aleppo in 2016, een hoogtepunt in de strijd tegen westerse 

leugen en terreur:  Christmas in liberated Aleppo! Merry Christmas to all! 🇸🇾 - 

YouTube 

 Terwijl de haat van de VS en EU tegen Syrië steeds maar toeneemt omdat het 

een vrij land wil blijven en de chaos van moslimbroeders afwijst, zoekt de 

Arabische wereld steeds meer contact met Syrië: de organisatie van olie 

uitvoerende landen, de Emiraten, Egypte, Jordanië…: 

https://www.lesalonbeige.fr/les-pays-arabes-se-rapprochent-de-la-syrie/  

 China wil het M.O. mee opbouwen en niet vernietigen: 

https://www.mondialisation.ca/construire-et-non-pas-detruire-la-chine-

accroit-son-influence-au-moyen-orient/5663503  

 
* 

 Twee jaar lang liegen en bedriegen over de vaccins: 
https://www.frontnieuws.com/ze-logen-over-het-vaccin-video-laat-zien-hoe-je-
bedrogen-werd/  

 Het aantal doden na vaccinatie” is veel hoger dan vermoed en blijft maar 

stijgen: https://www.globalresearch.ca/the-numbers-killed-by-these-

vaccines-is-much-worse-than-what-we-thought-dr-sucharit-bhakdi-mike-

yeadon/5765883 

 Een bevrijdende kritische visie op onze blijvende mediamanipulatie over 
corona. Onze Vlaamse  Sam Brokken vanuit India: 
https://www.youtube.com/watch?v=LNZjsS3IR0k&ab_channel=DeNieuweWer
eld 

 Een bekende arts uit New York noemt het covid 19 vaccin een door mensen 

ontworpen massavernietigingswapen, samen met een opgevoerde angst en 

het isoleren van mensen. Voor één  kind dat aan covid 19 zou sterven, sterven 

er 100 door vaccinatie. https://www.frontnieuws.com/dr-vladimir-zelenko-over-

c-19-vaccins-het-wordt-moord-met-voorbedachten-rade-in-de-eerste-graad-

genoemd-genocide-en-misdaad-tegen-de-mensheid/  

 Emeritus hoogleraar immunologie Pierre Capel  legt uit hoe verwoestend de 

covid 19 vaccins werken, vooral bij jongeren en kinderen:  

https://t.me/LionsNews  

 dr. microbioloog Hans Zaaijer (Sanguin) legt uit hoe de vaccins het 

immuunsysteem vernietigen: https://www.cosmicworld.site/bloedbank-

gesproken-bewijs-rondom-vernietiging-van-immuunsysteem-door-vaccins  

 dr. viroloog en vaccinoloog Gert Vanden Bossche verklaart hoe boosters de 

zaak verergeren en de epidemie in stand houden: 

https://www.blckbx.tv/videos/vandenbossche?ss_source=sscampaigns&ss_ca

mpaign_id=61c4a68ecd426e15310f72b8&ss_email_id=61c4a7f4f53d8f6e2d7

e74d1&ss_campaign_name=%E2%80%9CBoosters+verergeren+de+zaak%E

2%80%9D+legt+Viroloog+%26+Vaccinoloog+uit..&ss_campaign_sent_date=2

021-12-23T16%3A47%3A16Z  

 Heldere uitleg over de psychose van de massavorming en de  verschrikkelijke 
gevolgen van een ruim aanvaard totalitarisme: 

https://www.youtube.com/watch?v=2vNBLdVjb3c
https://www.youtube.com/watch?v=2vNBLdVjb3c
https://www.lesalonbeige.fr/les-pays-arabes-se-rapprochent-de-la-syrie/
https://www.mondialisation.ca/construire-et-non-pas-detruire-la-chine-accroit-son-influence-au-moyen-orient/5663503
https://www.mondialisation.ca/construire-et-non-pas-detruire-la-chine-accroit-son-influence-au-moyen-orient/5663503
https://www.frontnieuws.com/ze-logen-over-het-vaccin-video-laat-zien-hoe-je-bedrogen-werd/
https://www.frontnieuws.com/ze-logen-over-het-vaccin-video-laat-zien-hoe-je-bedrogen-werd/
https://www.globalresearch.ca/the-numbers-killed-by-these-vaccines-is-much-worse-than-what-we-thought-dr-sucharit-bhakdi-mike-yeadon/5765883
https://www.globalresearch.ca/the-numbers-killed-by-these-vaccines-is-much-worse-than-what-we-thought-dr-sucharit-bhakdi-mike-yeadon/5765883
https://www.globalresearch.ca/the-numbers-killed-by-these-vaccines-is-much-worse-than-what-we-thought-dr-sucharit-bhakdi-mike-yeadon/5765883
https://www.youtube.com/watch?v=LNZjsS3IR0k&ab_channel=DeNieuweWereld
https://www.youtube.com/watch?v=LNZjsS3IR0k&ab_channel=DeNieuweWereld
https://www.frontnieuws.com/dr-vladimir-zelenko-over-c-19-vaccins-het-wordt-moord-met-voorbedachten-rade-in-de-eerste-graad-genoemd-genocide-en-misdaad-tegen-de-mensheid/
https://www.frontnieuws.com/dr-vladimir-zelenko-over-c-19-vaccins-het-wordt-moord-met-voorbedachten-rade-in-de-eerste-graad-genoemd-genocide-en-misdaad-tegen-de-mensheid/
https://www.frontnieuws.com/dr-vladimir-zelenko-over-c-19-vaccins-het-wordt-moord-met-voorbedachten-rade-in-de-eerste-graad-genoemd-genocide-en-misdaad-tegen-de-mensheid/
https://t.me/LionsNews
https://www.cosmicworld.site/bloedbank-gesproken-bewijs-rondom-vernietiging-van-immuunsysteem-door-vaccins
https://www.cosmicworld.site/bloedbank-gesproken-bewijs-rondom-vernietiging-van-immuunsysteem-door-vaccins
https://www.blckbx.tv/videos/vandenbossche?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=61c4a68ecd426e15310f72b8&ss_email_id=61c4a7f4f53d8f6e2d7e74d1&ss_campaign_name=%E2%80%9CBoosters+verergeren+de+zaak%E2%80%9D+legt+Viroloog+%26+Vaccinoloog+uit..&ss_campaign_sent_date=2021-12-23T16%3A47%3A16Z
https://www.blckbx.tv/videos/vandenbossche?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=61c4a68ecd426e15310f72b8&ss_email_id=61c4a7f4f53d8f6e2d7e74d1&ss_campaign_name=%E2%80%9CBoosters+verergeren+de+zaak%E2%80%9D+legt+Viroloog+%26+Vaccinoloog+uit..&ss_campaign_sent_date=2021-12-23T16%3A47%3A16Z
https://www.blckbx.tv/videos/vandenbossche?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=61c4a68ecd426e15310f72b8&ss_email_id=61c4a7f4f53d8f6e2d7e74d1&ss_campaign_name=%E2%80%9CBoosters+verergeren+de+zaak%E2%80%9D+legt+Viroloog+%26+Vaccinoloog+uit..&ss_campaign_sent_date=2021-12-23T16%3A47%3A16Z
https://www.blckbx.tv/videos/vandenbossche?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=61c4a68ecd426e15310f72b8&ss_email_id=61c4a7f4f53d8f6e2d7e74d1&ss_campaign_name=%E2%80%9CBoosters+verergeren+de+zaak%E2%80%9D+legt+Viroloog+%26+Vaccinoloog+uit..&ss_campaign_sent_date=2021-12-23T16%3A47%3A16Z
https://www.blckbx.tv/videos/vandenbossche?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=61c4a68ecd426e15310f72b8&ss_email_id=61c4a7f4f53d8f6e2d7e74d1&ss_campaign_name=%E2%80%9CBoosters+verergeren+de+zaak%E2%80%9D+legt+Viroloog+%26+Vaccinoloog+uit..&ss_campaign_sent_date=2021-12-23T16%3A47%3A16Z


https://www.frontnieuws.com/dit-is-waarom-miljoenen-nog-steeds-geloven-in-
de-absurde-covid-leugens/  

 Belangrijke waarschuwing van een topspecialist vaccinologie: 

https://www.frontnieuws.com/dr-mike-yeadon-dit-is-echt-belangrijk/; 

https://i1.wp.com/www.frontnieuws.com/up-

content/upLoads/2021/04/Mike_Yeadon-YT.jpg?fit=810%2C5008ssl:1 

 Voormalige vicepresident van Pfizer ziet in de onverantwoorde vaccinatieplicht 

een middel voor massale ontvolking: 

https://i1.wp.com/www.frontnieuws.com/up-

content/upLoads/2021/04/Mike_Yeadon-YT.jpg?fit=810%2C5008ssl:1 

 Dr Vladimir Zelenko die duizenden patiënten behandeld heeft met de gewone 
goede middelen waarschuwt dat de huidige machthebbers hem en velen zoals 
hij, het zwijgen willen opeggen of zelfs vermoorden: 
https://www.frontnieuws.com/schokkende-video-dr-zelenko-waarschuwt-dat-
als-hij-sterft-het-een-moordaanslag-op-de-waarheid-is/  

 Prof. R. Malone, moleculair bioloog, epidemioloog, specialist van 

infectieziekten waarschuwt kinderen niet te vaccineren: 

https://www.lesalonbeige.fr/le-pr-robert-malone-deconseille-fortement-de-faire-

vacciner-les-enfants-contre-la-covid/ 

 Altijd hetzelfde ziekmakend bedrog. Eerst angst opvoeren en dan toegeven 

dat de zogenaamde “nieuwe golf”, eigenlijk niet gevaarlijk is: 

https://www.golfbrekers.be/dan-toch-7/ 

 Prof diensthoofd urologie Michaël Peyromaure (Parijs)  klaagt politiek 
wanbeleid van ziekenhuis aan  en noemt de vaccinatie van kinderen  een 
GODSLASTERING: 
https://www.youtube.com/watch?v=CoDVIG2kYzY&t=744s. Onze eigen geert 
Van den Bossche noemt het een doodzonde:  

https://www.blckbx.tv/videos/vandenbossche?ss_source=sscampaigns&ss_campaig
n_id=61c4a68ecd426e15310f72b8&ss_email_id=61c4a808f53d8f6e2d7edc45&ss_ca
mpaign_name=%E2%80%9CBoosters+verergeren+de+zaak%E2%80%9D+legt+Viroloo
g+%26+Vaccinoloog+uit..&ss_campaign_sent_date=2021-12-23T16%3A49%3A37Z 

* 
 The Trueman Show met Jorn Luka en David Icke; bijna 4 uur, Engels, met 

Nederlandse ondertiteling. In het laatste uur hoor je zowat een samenvatting 

van zijn  boeiende visies:  

https://www.jornluka.com/the-trueman-show/the-trueman-show-54-david-icke/ 

 Immunoloog em prof Pierre Capel. Duidelijke waarschuwing, aangenaam 

gebracht: 

https://www.bitchute.com/video/9SaDy3yfal0T/ 

* 
 Wat Rusland als vredesvoorstel overeenkomstig het internationaal recht aan 

de VS aanbiedt, wordt door het westen als agressie afgewezen: 
https://www.mondialisation.ca/manoeuvre-agressive-russe-moscou-propose-
la-paix/5663420 

 Rusland en China gaan zich bevrijden van de Amerikaanse dollar met grote 

gevolgen ook voor andere landen om aan de onwettige Amerikaanse 
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sancties te ontsnappen: https://www.mondialisation.ca/poutine-et-xi-

preparent-leur-evasion-de-swift/5663440Poutine et Xi préparent leur 

évasion de SWIFT  

 Hoe de Britten de “Arabische Lente” organiseerden om in het M.O.  overal 
chaos te brengen door de moslimbroeders aan de macht te brengen: 
https://www.frontnieuws.com/schokkende-video-dr-zelenko-waarschuwt-dat-
als-hij-sterft-het-een-moordaanslag-op-de-waarheid-is/  

 Ziehier wie er allemaal atoomwapens hebben: 
https://www.golfbrekers.be/hebben-alleen-de-vijf-happy-few-nucleaire-wapens/  

 De Oekraïnecrisis: https://www.golfbrekers.be/waarom-de-oekraiense-crisis-
de-schuld-is-van-het-westen/  
            

* 
 Oproep aan katholieke leiders om zogenaamde vaccins, gemaakt met 

cellijnen van geaborteerde kinderen, radicaal te weigeren: 
https://lifepetitions.com/petition/petition-catholic-leaders-must-reject-the-
abortion-tainted-covid-vaccine-and-mandates 

 Jammerlijke teloorgang van de viering van de dag van  de “vermoorde 
kinderen”: https://www.golfbrekers.be/waarom-herdenken-we-de-vermoorde-
kinderen-niet-meer/  

 Kerstklanken  uit Noorwegen: https://www.golfbrekers.be/joelklanken-
uit-noorwegen/vlaamse cultuurpatrimonium:  

 Onaanvaardbaar haatgedrag tegenover het  Vlaams cultuurpatrimonium: 
https://www.golfbrekers.be/hoe-lang-nog-gaan-we-dit-pikken/ 

 Hoe bescherming van persoonlijke gegevens steeds meer wordt afgebroken: 
https://www.golfbrekers.be/wie-beschermt-de-gegevensbescherming/  

 Volgens de schrijver Martin Mosebach wil Franciscus zich wreken op paus 

Benedictus XVI, die door zijn schrijven belet heeft dat op de Amazonesynode 

het celibaat afgeschaft werd: https://www.lesalonbeige.fr/selon-martin-

mosebach-francois-sest-venge-de-benoit-xvi/  

 Een mooi modern kerstlied: https://www.golfbrekers.be/vraagje-aan-maria/  

 
 

   
   

Een bijzondere verjaardag gevierd met sketches en zang 
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Onthaal van gouverneur Abu Nasr Guman 

   
   

 
   
   

   
   

Wachtend op de hoge gast, beginnen de kinderen alvast te dansen 

   
   

   
   

Drie kleurige dansgroepen 



   
   

Toespraken en interviews 

   
   

  
   

In de kerk ontsteekt de gouverneur tenslotte kaarsen en tekent het gulden boek 

   
   
 

 

 

   
De feestelijke byzantijnse middernachtmis 

 

 

 

P. Daniel 


