
Goede Vrienden, 

Komt er nog een vervolg op de “Arabische Lente”, ditmaal op zijn Libanees? De 

problemen in Libanon bereiken een dieptepunt. De regering, een door het buitenland 

opgelegde draak met drie koppen, is niet echt in staat om eensgezind en krachtdadig de 

problemen aan te pakken. Er zijn  grote stroomonderbrekingen, problemen met 

drinkwatervoorziening. Vorig jaar hebben we zelf gezien en geroken hoe gedurende  

maanden de  straten vol lagen met stinkende afval, die niet werd opgehaald omdat er 

over van alles en nog wat onenigheid was. Nu worden de  banken gedestabiliseerd, met 

grote gevolgen ook voor ons. 

De VS willen de geldtoevoer naar Hezbollah stoppen. Maar er is meer. 

De VS, Saoedi-Arabië, gedreven door de zionisten en gesteund door hun Europese 

lakeien, hebben een hekel aan ”de as van de weerstand” met Hezbollah, Iran, Irak, 

Syrië. Ze hebben in deze landen al alles geprobeerd om deze weerstand te breken en 

het resultaat was telkens het tegenovergestelde. Syrië heeft stand gehouden ondanks 

veel doden en een verwoeste infrastructuur. Hezbollah heeft  het Syrische leger 

geholpen om ons van een gewisse dood te redden (november 2013). 

Hezbollah en Iran zijn sterker geworden. Ondertussen bombardeert het zionistische 

Israël er op los, waar en wanneer het wil. Natuurlijk wil Israël ook vrede, evenzeer als de 

Palestijnen,  wij en iedereen. Het probleem ligt in het feit dat het zelfde woord in 

tegenovergestelde zin wordt verstaan. Voor de zionisten betekent vrede dat de 

Palestijnen ophouden opstand te plegen en weerstand te bieden,   zoals bewakers van 

een concentratiekamp wensen dat hun  gevangenen ophouden tot opstand  te komen. 

Voor de anderen  betekent vrede dat hun menselijke waardigheid en soevereiniteit 

erkend wordt, dat bezetting ophoudt en alle gestolen land en goederen worden 

teruggeven en het internationaal recht eindelijk na decennia gerespecteerd wordt. 

Wanneer de zionisten de  grootmachten kunnen overtuigen om in Libanon een 

burgeroorlog te ontketenen “om alle weerstand te breken”, vermoeden we dat ook dan 

het resultaat eerder omgekeerd zal zijn. 

Hezbollah en bondgenoten hebben nu al de meerderheid in het Libanees parlement. 

Bovendien heeft Rusland meer gezag in het Midden Oosten dan de  VS. Rusland heeft 

de “regeringswissel” in Syrië deskundig verhinderd en het land geholpen zijn 

soevereiniteit te bewaren. Zal Rusland toestaan dat de VS en Saoedi-Arabië voor het 

plezier van de zionisten, Libanon helemaal ontwrichten? Lijkt me erg onwaarschijnlijk. 

Ondertussen bidden we iedere dag voor de vrede in Libanon, in Syrië en in de  wereld. 

Heer ontferm U over ons. 

******* 

Over de  situatie in Syrië  schrijven we nu zelf niet omdat je daarover en over anderen  

boeiende onderwerpen achteraan een uitvoerige informatie vindt. Neem je tijd en kies 

uit, ook in het Nederlands is er een ruim aanbod. 

Zelf geef ik enig nieuws uit onze gemeenschap en maak daarna  een bezinning bij de 

film Unplanned, die ik aan iedereen hartelijk wil aanbevelen. 
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Flitsen uit het leven in de gemeenschap 

Petits frères 

Deze week kwamen twee religieuzen van Charles de Foucauld hun jaarlijkse retraite 

houden, “Petits frères de Jésus”, zoals ze officieel heten. Het zijn  behoorlijk oude 

mannen maar nog erg vitaal en aangenaam in de  omgang, een ingenieur (81 j) en een 

filosoof (89 j). Vroeger gingen ze naar de kluis in de  bergen, in de buurt van en ook 

eigendom van Mar Moussa. De terroristen hebben deze kluis vernield. Ze hebben hun 

hele leven gewijd aan werken, bidden en in vrede samenleven met anderen: in Irak, in 

Turkije, in Egypte, het Koerdisch gebied in N Syrië…Het zijn boeiende verhalen over wat 

ze allemaal hebben meegemaakt. Wat een rijkdom aan ervaring en wijsheid! Vier 

broeders van Charles de Foucauld kwamen precies  70 jaar geleden naar  Syrië. Nu zijn 

zij de enige nog in dit land. 

 

Een Mariafeest 

Donderdag 21 november hebben we als een zondag gevierd omwille van het feest van 

de Opdracht van Maria in de tempel. Dit feest vindt zijn oorsprong in het proto-Evangelie 

van de heilige Jakobus, een apocrief geschrift. Daarin lezen we een lieflijk verhaal over 

Anna en Joachim die hun Kind op driejarige leeftijd toevertrouwen aan de  tempel. In 

november 543 vond in Jeruzalem de wijding plaats van de nieuwe kerk van Maria, 

waarmee de Opdracht van Maria verbonden werd. Dit feest werd vervolgens in de 7e 

eeuw in heel het oosten gevierd en uiteindelijk in de 14e eeuw in het westen. Al is dit 

feest met een vrome legende verbonden het drukt wel de diepe geloofsovertuiging uit 

dat God Maria geschapen heeft als het allerheiligste op aarde om de woning te worden 

van Jezus Christus, in wie de volheid van de godheid aanwezig is. We mogen niet de 

vergissing maken Maria te zien volgens de huidige moderne trend, met een gewone 

huwelijksrelatie en meerdere kinderen. Daarmee zouden we de hele Bijbelse boodschap 

ontkennen en dan  nog denken dat we ”Bijbelvaste christenen” zijn omdat we 

gepassioneerd kunnen spreken over de joodse betekenis van “het heilige der heiligen” 

in het Oude Testament. Immers, dit  is slechts een magere symboliek  voor de 

werkelijkheid van Maria, . 

We hebben geen tv, geen dag- of weekbladen, geen radio maar wel internet en 

elektriciteit, zij het met flinke onderbreking. Omdat  vrijdag de kinderen niet naar de 

school moeten, wordt er donderdagavond regelmatig een film gedraaid. Deze keer had 

een zuster de film “Unplanned” kunnen downloaden en zelfs ook het boek, waarop de 

film gebaseerd is. We hebben er met de gemeenschap naar gekeken. Voor de kinderen 

soms wat hard, maar met enige uitleg voor hen, best aanvaardbaar. Wat een prachtig 

getuigenis! (zie volgende uitleg). Daarna begonnen we onze  traditionele 

nachtaanbidding. 

 

 



Een bazuinstoot! 

De film “Unplanned“ gaat in première op zondag 1 december om 19.00 u in de UGC 

Cinema’s te Antwerpen, Ertbornstraat 17. (www.unplanned.be)  

De jonge  directrice Abby Johnson van een  abortuskliniek in Texas  is betrokken bij 

meer dan 22.000 abortussen en zij is de fanatieke woordvoerster van Planned 

Parenthood om “het recht van de  vrouw” op te eisen. Toen ze zelf eindelijk de gruwel 

van abortus besefte, veranderde haar leven radicaal en werd ze een van de vurigste 

verdedigers van het menselijk leven in de VS. De film eindigt met een .bijzonder happy 

end, zowel voor de pro life beweging als voor haar eigen gezin! Ze doet ons denken aan 

dr. Bernhard Nathanson, een van de eerste  en grootste aborteurs in New York die ruim 

70.000 abortussen op zijn geweten had.  Als gynaecoloog, die alles wist over 

embryologie wist hij niet wat Hippocrates (5e eeuw voor Christus!) al wist, nl. dat het om 

menselijk leven gaat dat alle bescherming waard is. Nadat hij eindelijk tot inzicht 

gekomen was en wist wat hij in feite aan het doen was,  werd hij katholiek omdat hij in 

de katholieke Kerk de vergeving voor zijn zonden vond en daarin ook de leer aantrof die 

het duidelijkst aansloot op zijn inmiddels verworven inzichten. Hij trok sindsdien heel de 

wereld rond om de waarheid te verkondigen en het menselijk leven te verdedigden, 

ondanks de grote tegenstand van vele officiële instanties. 

Pro vita vzw België bracht het op om de aanzienlijke filmrechten van “Unplanned” te 

kopen. De meeste bioscopen van België weigeren (nog) deze film op te nemen, terwijl in 

de  VS  de 6 miljoen kosten al in de eerste week werden terugverdiend en de film nu de 

4e plaats in de hitlijsten inneemt. Tickets aan 14,99 euro zijn te koop 

via www.unplanned.be. De film duur 121 minuten, Engels met Nederlandse 

ondertiteling. 

 

Wat kunnen  we doen? 

Onze westerse beschaving is al lang in ontbinding en velen vragen zich ontmoedigd af: 

wat kan ik er aan doen? Wel, ga naar deze film kijken en nodig vrienden en kennissen 

uit. Ook de vele ongelukkigen die bij abortus al betrokken waren. Wees hen nabij en 

zoek voor hen, die zich willen bevrijden van deze zware last een goede priester,  die hen 

kan helpen op weg naar een nieuw leven. En als er wat pit in je leven zit, ga naar 

bioscoopuitbaters en probeer hen te overtuigen deze film op te nemen. Leg hen uit dat 

ze, door te weigeren, slaven zijn van een criminele bende die aan de openbare opinie 

precies het tegendeel wil opleggen van wat de mensen gelukkig maakt en wil beletten 

de mensen te tonen wat hen bevrijdt. De eerste pijler van een democratie is juist dat 

ieder, die er is en onschuldig is,  er ook mag zijn. Abortus vernietigt deze pijler. Daarom 

(en om andere redenen) zijn  er al lang geen westerse democratieën meer, doch slechts  

“dictatoriale regimes”.  Een misdadige elite heeft de pretentie te  blijven spreken over 

“de grote westerse democratieën” om te beletten dat de bevolking de werkelijkheid zou 

zien.  Zelf geniet ik gelukkig niet van deze zogenaamde “westerse democratie”, maar ik 

leef wel in een land, dat ook niet perfect is, maar dat toch een wettige regering heeft die 

het menselijk leven meer respecteert dan het hoog geprezen westen. Overigens, de 

ergste gruwelen in Syrië, waar de westerse media van uitpuilen, worden nog steeds 

gepland en veroorzaakt door deze  westerse “regimes”! Abortus moet radicaal gestopt 

worden. 

http://www.unplanned.be/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unplanned.be&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUNCGzDOA06pRSNoCjIsId-EGnyg


En dit nog 

 Ons vorig bericht met 4 video’s: 1. De vermoorde Armeense priester, de dood 

van Le Mesurier, 3. S.O.S. jongeren die ons komen helpen 4. 600e verjaardag 

van ded dood van de hl. Vincent Ferrier:  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-

uit-syrie-zonder-poco-bril-141/ 

 

 Mijn korte bijdrage aan het einde van de  studiedag over “de toekomst van het 

Christendom” in Crowne Plaza hotel (20 oktober 2019), georganiseerd door 

Brecht Arnaert (Macro Trends, www.safecapital.eu). Deze video geef tevens de 

sfeer van die dag weer: https://youtu.be/xmVefkFFDl8 

 

 Een bijzonder waardevol overzicht met niet minder dan 20 video’s. Let op de  

straffe verklaringen van de Duitse delegatie in Syrië, die de hele westerse politiek 

jegens  Syrië aanklaagt: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-62/ 

 

 Terwijl Turkije zijn  vernietigende inval, die ze “bron van vrede” noemen in N. 

Syrië verder zet, geeft dr. Nabil Antaki een evenwicht overzicht van de  

gecompliceerde situatie aldaar en beschrijft de verschillende projecten van de 

“Blauwe Maristen” als een echte “bron van vrede” in zijn Brief van Aleppo nr.37: 

https://www.mondialisation.ca/syrie-la-veritable-source-de-paix/5639035 

 

 Een tweede getuige vanuit OPCW zelf bevestigt nu dat er op 7 april 2018 in 

Douma helemaal geen chemische aanval gepleegd werd door Syrië maar dat 

het opgemaakt spel was om het bombarderen van Syrië door VS, VK  en 

Frankrijk  (14 april) te rechtvaardigen. (De Nederlandse minister van BZ zei 

toen dat ook hij onderzoek had laten doen en vastgesteld had dat Syrië een 

gifgasaanval had gepleegd!  Een excellentie die spreekt als ’n gedrogeerde 

zombie): http://www.golfbrekers.be/tweede-klokkenluider-beticht-opcw-van-

bewijsvervalsing/  

 

 Het bedrog van OPCW i.v.m. gifgasaanval in Douma, interview Eric van de  Beek 

met Russische ambassadeur, Nederlands en Engels: 

http://www.diplomatmagazine.eu/2019/11/15/rising-tensions-within-opcw/ 

 

 Ondanks dreigingen allerwege blijft Syrië ijveren voor zijn soevereiniteit, 

volledige territoriale integriteit en vrijheid om zijn eigen bondgenoten te kiezen 

en trouw te blijven: http://www.golfbrekers.be/snoep-of-straf/ 

 

 De twee belangrijkste hydro-elektrische dammen weer onder Syrische controle: 

http://www.golfbrekers.be/goed-nieuws-voor-de-elektriciteitsvoorziening-in-syrie/ 

(P.S. Na een zomer zonder onderbrekingen hebben we deze week weer enkele 

elektriciteit onderbrekingen van een paar uur gehad!)  

 

 Over een “gestoorde”, “impulsieve” Donald Trump zijn  er artikels genoeg. Over 

de achterliggende motieven van zijn geniale show niet. Dit moet je zeker lezen 

(Nederlands): https://www.xandernieuws.net/algemeen/wereld-kan-tussen-

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.golfbrekers.be%2Feen-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-141%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWWOC6JepiW7KEwweptHGUV5OVXg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.golfbrekers.be%2Feen-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-141%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWWOC6JepiW7KEwweptHGUV5OVXg
http://www.safecapital.eu/
https://youtu.be/xmVefkFFDl8
http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-62/
https://www.mondialisation.ca/syrie-la-veritable-source-de-paix/5639035
http://www.golfbrekers.be/tweede-klokkenluider-beticht-opcw-van-bewijsvervalsing/
http://www.golfbrekers.be/tweede-klokkenluider-beticht-opcw-van-bewijsvervalsing/
http://www.diplomatmagazine.eu/2019/11/15/rising-tensions-within-opcw/
http://www.golfbrekers.be/snoep-of-straf/
http://www.golfbrekers.be/goed-nieuws-voor-de-elektriciteitsvoorziening-in-syrie/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/wereld-kan-tussen-2020-en-2024-drastisch-veranderen-dankzij-briljante-donald-trump/


2020-en-2024-drastisch-veranderen-dankzij-briljante-donald-trump/; de volledige 

Engelse versie: https://orientalreview.org/2019/11/15/about-trump 

 

 De oorlogsmisdaden van de NAVO in het voormalige Joegoslavië: 

http://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=1171  

 

 Hoe de VS de diefstal van Syrische olie trachten te rechtvaardigen: 

https://www.strategic-culture.org/news/2019/10/30/how-us-regime-justifies-theft-

syrias-oil/ 

 

 De VS blijven het crimineel gedrag van de zionisten potsierlijk steunen, wat 

mogelijk ook helpt om er een einde aan te maken: 

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/vs-beschouwen-israelische-nederzettingen-

niet-langer-als-illegaal~aef08a29/ 

 

 Hoe de praktijk om eigen waarden te verloochenen om “anderen” ter wille te zijn 

Zweden (en andere landen?) tot zelfdestructie brengt (Engelse film van ’n uur): 

https://www.youtube.com/watch?v=LxdXnc83Ww0   

 

 “Peter in wonderland”. Persoonlijk getuigenis en manifest van Peter Vereecke, 

haarscherp, humoristisch en raak. Onze maatschappij wordt vanuit de hoogste 

instanties steeds meer deskundig geleid naar leugen, bedrog, criminaliteit en 

depressiviteit. Alleen wie nuchter de werkelijkheid erkent dan er creatief aan 

trachten  te ontsnappen. Boekje van 114 bz., grote letter, vele illustraties: 

https://www.nimva.be/images/peter-in-wonderland.pdf   

 

 Op zaterdag 23 november 2019 om 14.30 u in de Merodelei  14, Antwerpen, 
Thomas More Vergadering, rozenhoedje en conferentie door Dr. Luc Kiebooms: 
Vrouw in het ambt (https://thmore.weebly.com/; 
https://thmore.weebly.com/overzicht.html  
 

 

 

 

  
  

Zondagnamiddag uitstap en vuurtje maken voor thee 
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Het kippenhok nadert de afwerking 
Mortel” met zand en fijn stro zoals de    joden in Egypte 

deden 

  
  
  

 
  

Afscheidsmaal met de 2 “petits frères de Charles de Foucauld 

  
  
  

 
  

Onze kluis op het terrein wordt afgewerkt, met haard en meditatie-zithoek links. Tafel, stoel en matras ontbreken 
nog. Ideaal 5 sterren kuuroord voor burn outs en overgestresseerde managers. 

 

P. Daniel 


