Goede Vrienden,
Ditmaal slechts een klein berichtje van de twee dagen dat ik nog in Qâra was. Nu ben
ik tot eind volgende week in België. Vrienden blijven me wel trouw hun informatie sturen
en ik geef die ook graag door, zodat je nog ruimschoots informatie krijgt over de
situatie in Syrië. We mochten inmiddels ons oorlogsdagboek over Syrië voorstellen op
de boekenbeurs en voor het nationalistisch studentenverbond (NSV) te Antwerpen,
waar we met een open geest ontvangen werden. De avond met de studenten was erg
aangenaam en boeiend. Er zijn de volgende dagen nog enkele interviews en
voorstellingen voorzien. Van schrijven wordt het dus praten. Hierbij denk ik aan de wijze
woorden van de grote Engelse econoom E.F. Schumacher: Als God zulke praatzieke
wezens geschapen heeft als u en mij, zou Hij dan zelf ook niet iets te zeggen hebben?
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’t Is gelukt
De organisatie van het huwelijksfeest vorige zaterdag was voor ons tevens bedoeld als
oefening. We willen ons klaar maken om groepen te ontvangen. En we hebben gemerkt
dat het mogelijk is. Het is allemaal wel anders verlopen dan we voorzien hadden.
Vooreerst was de groep groter dan verwacht zodat we bij hun aankomst nog een aantal
bedden moesten voorzien. Vervolgens kwam de groep vrijdagavond vanuit Libanon ook
veel later toe dan voorzien, zodat na het eten en de kamers toewijzen er geen tijd meer
was voor een geestelijke bezinning. Zaterdagmorgen bij het ontbijt werden vrijwilligers
gevraagd: een groep om de kerk te versieren, een groep om de zalen te versieren, een
groep om in de keuken te helpen. En zo gebeurde het. Omdat een byzantijnse
huwelijksviering zonder eucharistie verloopt, heb ik ’s avonds eerst de eucharistie
gevierd – voorafgegaan door biechtgelegenheid – en daarna volgde de byzantijnse
huwelijksinzegening. De kerk was rijkelijk versierd en de kinderen strooiden overvloedig
bloemen. Ook de feestzaal was prachtig met opzij een groot tapijt voor de kleine
kinderen, die zich met elkaar wel amuseerden. De grotere kinderen hadden meer zin in
voetbal op de grote koer. Kortom, we hebben voor het eerst weer een grote groep
opgevangen en ervaren dat het mogelijk is, nog met de nodige aanpassingen.
Omdat ik zondagmorgen met deze groep mee naar Beiroet rijd om naar België te
komen voor een twaalftal dagen, wil ik nog een grondig onderzoek van mijn ogen. Ik
heb een nieuwe bril nodig. Daarvoor moest deze keer in het ziekhuis betaald worden:
omgerekend één €! Toen mijn medebroeder aan de doctores zei dat ik naar België
vertrek, vroeg ze spontaan: “Kun je me niet meenemen?” Mijn medebroeder hielp me

door te antwoorden dat ik wel chocolade kan meebrengen. Dit bevestigde ik en zei dat
ik voor haar chocolade zal meebrengen, waarop zij weer: “ik vraag het niet, hij zegt het”.
Bij welzijn en leven zal zij Belgische chocolade krijgen.
Aanbevolen
Van harte willen we de voordracht aanbevelen van dr. L. Kiebooms op vrijdag 10
november in Brugge over de seksualisering in een pornografische wereld en van Kathy
Lamoral over het Sensiplan, het nieuwe denken over anticonceptie, op 1 december in
Brugge: http://www.tegenstroom.eu/source_agenda/Kiebooms-Lamoral.pdf
En dit nog:
 Weer een overvloed aan informatie met 12 video’s bij ons vorig bericht o.m. de
lachwekkende herhaalde Amerikaanse pogingen om hun misdadige chemische
aanvallen aan Syrië toe te schrijven, alsook de vondst van een “oceaan” van
wapens van de IS door het Syrische leger ontdekt in Deir Ezzor: tanks,
geblindeerde voertuigen, zware wapens en lichte wapens in overvloed. Hierna
volgt ook nog de informatie van Maryakubcharity: http://www.golfbrekers.be/eenverslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-47/
 Ons
vorig
bericht
omtrent
het
dubbel
“hoog”
bezoek:
https://www.geotrendlines.nl/syrie-krijgt-hoog-bezoek/
 Ons
vorig
bericht
ook
hier
prachtig
en
rijk
geïllustreerd:
http://www.katholiekforum.net/2017/10/28/pater-daniel-maes-waar-de-vs-saoediarabie-en-israel-weer-mee-bezig-zijn-is-illegaal-en-misdadig/
 Een openlijk toegeven dat de oorlog tegen Syrië een vooraf goed opgezet plan
was: https://www.geotrendlines.nl/voormalig-premier-qatar-regime-change-syrie/.
En verder: https://medium.com/@caityjohnstone/the-war-on-syria-can-show-youwhats-happening-in-our-world-6df7de60fd27
 Nog
over
de
Syrië-komedie
van
buitenlandse
mogendheden:
http://www.golfbrekers.be/internationale-mogendheden-blijvenzich-bemoeien-met-syrie/
 Buitengewoon interessante informatie over het Aramese
volk: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Syrie_NATO_Wapens_Bloed
baden_28_10_2017.htm
 Naast tonnen wapens zijn nu in schuilplaatsen van IS in Deir Ezzor ook
duizenden tonnen gestolen graan gevonden: http://freesuriyah.eu/?p=1109
P. Daniel

