
Goede Vrienden, 

 

In Syrië schijnen nu ook 5 mensen besmet te zijn. Ze kwamen uit het buitenland. Zo 
worden  hier  eveneens algemene voorzorgsmaatregelen van kracht. Corona is nu 
het belangrijkste nieuws heel de wereldbol rond. Het biedt kansen en gevaren. Deze 
pandemie kan de wereldfamilie tot inkeer brengen en terugvoeren naar het 
wezenlijke, in de geest van hetgeen het eerste Bijbelboek, Genesis ons leert. Het 
eerste mensenpaar wilde niet ingaan op Gods uitnodiging om in gemeenschap met 
Hem, leven en liefde in overvloed te ontvangen, maar wenste zelf god te zijn. Deze 
breuk met God bracht een ontwrichting mee van de mens in zichzelf, met zijn 
medemens, in de maatschappij en in de natuur. 

Schuld erkennen en terugkeren naar de harmonie met God, Hem erkennen als 
Schepper en Jezus als Verlosser, dát is nu de belangrijkste remedie voor de gehele 
mensheid. 

Corona schept onverwachte initiatieven van edelmoedigheid, zoals je kan zien in 
bijgevoegde video’s: een priester die zijn geneesmiddel aan een jongere geeft en zelf 
sterft, (wat door de mainstream pers “evangelisch” werd opgenomen!) een 
ongelovige arts die in deze  grote ellende God ontdekt, paus Franciscus die de hele 
wereld in gebed verenigt, creatieve Eucharistievieringen langs internet, muziek op 
het balkon, de waanzinnige oefening van oorlogsvoering van de NAVO  die 
afgeblazen wordt of toch bijna… En ja, het eenvoudige middel tegen malaria, 
chloroquine, schijnt wel degelijk te beschermen tegen corona. 

(Een volgende keer  hopen we te schrijven over bertram poeder dat effectief 
beschermt tegen malaria, en wellicht ook tegen corona). Deze pandemie biedt ook 
gevaren bovenop de besmetting. Vooreerst de angst. 

Bij mensen werd een lichte besmetting vastgesteld en van dat ogenblik af werden 
sommigen door de angst zo verlamd dat ze, zonder fysische redenen, in de kortste 
tijd toch op intensieve dienst moesten opgenomen worden. Een ander groot gevaar 
op landelijk en wereldvlak bestaat hierin dat men geleidelijk van maatregelen naar  
een dictatuur overgaat en op wereldvlak naar een totalitaire werelddictatuur, nog 
erger dan de geplande nieuwe wereldorde(wan)orde ons ooit kon opleggen. 

Een goddeloze mensheid waande zich de meester van het leven en dacht lijden 
geheel te kunnen uitroeien en binnenkort ook de dood, die daarom  alvast 
beschouwd  werden als onaanvaardbaar en mensonwaardig. 

In zijn barmhartigheid en originele humor laat God toe dat een minuscuul virusje met 
een mokerslag deze mens terug tot het besef van zijn schepsel zijn: lijden  en dood 
zijn niet “onmenselijk” maar horen wezenlijk bij het menselijk leven. Het handelen kan 
mensonwaardig worden, maar het lijden  en sterven zelf blijven in zich altijd 
menswaardig en zelfs noodzakelijk. De mens kreeg wel de opdracht en de 
mogelijkheden om lijden en dood voor elkaar zoveel mogelijk te verzachten. 
Uiteindelijk zijn lijden en sterven, in geloof en liefde met Christus doorleefd, de enige 
weg voor de zondige mens, om verlost te worden van alle kwaad  en te delen in 
Gods eeuwig leven en in Christus’  verrijzenis. Zij  blijven onmisbaar voor onze 
omvorming van aardse, zondige  vergankelijkheid naar  het eeuwige, goddelijke 
Leven, waarvoor God ons  geschapen heeft. 



Na enig nieuws uit onze gemeenschap in quarantaine, geven we nu de open brief die 
we vorige keer al schreven aan onze  VRT en die tot heden slechts door twee blogs 
werd verspreid omdat de mainstream media alle voorrang geven aan corona. 
Verspreid de brief maar als je wil en kan. Hoe vlugger de hersenspoeling van onze 
journalisten ontmaskerd wordt, hoe vlugger de ellende van het Syrische volk (en 
andere 

volkeren) ook eindigt. Volgende vrijdag zal het 30 jaar geleden zijn dat de gesel van 
de abortuswet over ons land kwam (en die wereldwijd veel meer dodelijke 
slachtoffers maakt dan corona!). Hiervoor willen we een korte (anderhalve blz.) en 
duidelijke brief schrijven. Na enkele ”merkwaardigheden” geven we een overvloed 
aan info en video’s, vooral in verband met het  coronavirus. 

Tenslotte verwittigen we jullie nu al dat we de week daarna, op Goede Vrijdag, de 
stilte willen bewaren en geen bericht  sturen uit eerbied voor het grootste nieuws uit 
de hele mensengeschiedenis: Jezus stierf op het Kruis. Heel de Goede Week is 
overigens een week van stilte en gebed. Het beste dat je kan doen is intens hiermee 
meeleven en meebidden. 

P. Daniel 
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Flitsen 

De vierde zondag van de veertigdagentijd  in de byzantijnse liturgie is gewijd aan de 
hl Johannes Climacus, een geëerde asceet en abt van het klooster van de Sinaï, in 
de zesde eeuw. Naar aanleiding van de droom van Jakob in Betel met de ladder 
naar de hemel (Genesis 28, 10-22), schreef hij de “klimax” (Grieks voor ladder), de 
Scala Paradisi, de Paradijsladder, die heel populair werd. Hij schreef dit alles vanuit 
persoonlijke ervaring en gebed. Het is een volledige verhandeling over het 
geestelijke leven voor de monnik, vanaf de verzaking aan de wereld tot de 
volmaaktheid van de liefde. Het is een opgang naar God in 30 stappen, die in de 
kloosters tijdens de vasten gelezen werden. Het eerste deel handelt over de 
overgang van de breuk met de wereld naar het “kindschap” van God. Het tweede 
deel beschrijft de strijd tegen de harstochten, die wel goed zijn in zich, maar moeten 
gezuiverd worden.  Het derde deel beschrijft de  volmaaktheid in geloof, hoop en 
liefde, die leidt tot de innerlijke rust en vrede van de ziel (de “hysechia”). Boven op de 
ladder staat God de monnik op te wachten. Enkele jaren voor zijn dood trok de hl 
Johannes Climacus zich terug in een kluizenaarsleven. Heel zijn leven verliep  
tussen de Tabor en Sinaï. (Paus Benedictus XVI wijdde hieraan een boeiende 
catechese, 11 februari 2009). Voor heel de mensenfamilie, die  steeds meer tot een 
soort vastentijd en een  monnikenbestaan geleid wordt, is deze Paradijsladder een 
geschikte handleiding. 

Op 21 maart begint de (astronomische) lente. Het is hier de gewoonte om dan de 
“moeders” te vieren, zoals met het feest van de hl Jozef de “vaders”, ook de 
“geestelijke” vaders en moeders. We maakten er op zaterdagavond een feestje van 
met een gebak. En daar horen altijd sketches bij. Omwille van de beperkte 
mogelijkheden gebeurde dit nu met een poppenspel.  



Ons leven in quarantaine met strenge hygiënische maatregelen verloopt heel 
gewoon.  Er worden vele uren besteed aan het gebed. We hebben er nu ook alle tijd 
voor en kunnen zo de zorgen en noden van de anderen bij de Heer brengen. Werk, 
studie  en ontspanning krijgen op aangepaste wijze hun plaats. In de aanloop naar 
het Heilig Triduum worden de gebeden ook geleidelijk uitgebreider en intenser. 
Donderdagmorgen baden we “de grote boetecanon” van de hl Andreas, 
aartsbisschop van Kreta. Het zijn  9 “oden” met elk ‘n 30-tal gebeden die zowat alle 
situaties, personen en  woorden uit heel de Schrift hernemen die tot boete oproepen. 
Bij ieder gebed hoort een “grote metanie”, nl. knielen tot met het hoofd op de grond, 
dus ’n paar honderd keren. Dit gebed stelt alle fitnessoefeningen in de schaduw en 
het morgengebed duurt, beginnend met de Eucharistie,  meer dan drie uur. 

Joepie, ons gebed is verhoord! Vandaag waren we bijzonder verheugd bij het 
vernemen dat onze vrienden, de 4 in Bagdad ontvoerde verantwoordelijken van 
S.O.S. chrétiens d’Orient bevrijd zijn, al hebben we er nog geen verdere gegevens 
over. 

 

Open brief aan onze VRT 

Geachte leden van de  Raad van Bestuur, 

Onze Openbare Omroep VRT streeft een ambitieus doel na en wil kwaliteit bieden,  

die tevens relevant is voor gans de Vlaamse bevolking. Deze lofwaardige 

ingesteldheid kan alleen maar toegejuicht worden. Met de huidige pandemie van de 

coronavirus, COVID-19, beseffen we nog beter hoe belangrijk onpartijdige en 

waarheidsgetrouwe berichtgeving is.   En op dit gebied wil ik graag een voorstel 

indienen en toelichten. 

Mijn voorstel betreft de berichtgeving over de oorlog in Syrië. Het is slechts één 

onderwerp, maar wel erg belangrijk. De  hele internationale gemeenschap is er bij 

betrokken en alle grote wereldmachten strijden daar nu om hun belangen.  

Zelf leef ik al sinds 2010 in Syrië, heb de samenleving gekend voor de oorlog, zag 

hoe de opstanden begonnen, werd door tienduizenden zwaar gewapende en zwart 

bebaarde terroristen gedurende  maanden belaagd,  bleef op meer dan wonderlijke 

wijze in leven, samen met onze  gemeenschap, die zich (als MSJM: monastery saint 

James the Mutilated) op verschillende terreinen en samen met vele ngo’s efficiënt 

tracht in te zetten voor de noodlijdende  bevolking over gans Syrië.  

De mainstream media hebben vanaf het begin bepaalde opvattingen verspreid die 

niet waarheidsgetrouw zijn. De berichten waren gebaseerd op verzonnen verhalen 

die werden herhaald als voorwendsel om dit volk uit te moorden en dit mooie land te 

vernietigen en het aan de belangen van de westerse heersers te onderwerpen. Na 

negen jaar worden deze helaas, nog steeds herhaald 

(https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/12/oorlog-in-syrie-gaat-tiende-jaar-in/; 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/tijdslijn-negen-jaar-syrie/). 

Dergelijke berichtgevingen verzwijgen de werkelijke achtergronden en motieven, 

verspreiden halve waarheden en hele leugens, voeren de onschuldige slachtoffers 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/12/oorlog-in-syrie-gaat-tiende-jaar-in/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/tijdslijn-negen-jaar-syrie/


en hun bevrijders op als de schuldigen en de misdadigers  als de humanitaire 

helpers. 

Er zijn in Vlaanderen en in het Nederlandse taalgebied verschillende degelijke 

onderzoeksjournalisten, die al jaren zorgen voor waarheidsgetrouwe verslagen over 

Syrië (http://golfbrekers.be; http://willyvandamme.wordpres.com; 

www.geotrendslines.nl;  www.ericvandebeek.nl; www.novini.nl;  www.freesuriah.eu;   

Sonja van den Ende en haar boek over Syrië); Jens De Rycke  (en zijn boek over 

Syrië). Internationaal is er een ruime keuze van deskundige journalisten en 

gezaghebbende politici, die moedig tegen de politiek correcte mening in, getuigen 

van de waarheid: Ron Paul, voormalig Amerikaans presidentskandidaat, Paul Craigh 

Roberts, econoom in verschillende administraties van Amerikaanse presidenten, Dick 

Black, senator en gouverneur van Virginia die in april 2014 aan president Bachar al 

Assad een brief schreef om hem te danken voor zijn  strijd tegen  het internationaal 

terrorisme en die hem inmiddels ook al tweemaal bezocht en vergeving vroeg voor 

de Amerikaanse misdaden tegen Syrië, congreslid (voor Hawai) Tulsi Gabbard, de 

Britse journaliste Beeley Vanessa, die de hele mainstream pers in haar hemd zette 

en vooral de Witte Helmen als terroristengroep  ontmaskerde, de eminente 

Canadese professor Michel Chossudovsky  en vele anderen. Waarheidsgetrouwe 

rapporten over Syrië zijn o.m. te lezen op Mondialisation.ca, voltairenet.org, 

sputniknews.com, rt.com, almasdarnews.com en anderen. En om slechte één 

grondig werk te noemen: Les guerres de Syrie”, Editions Glyphe, 2019 van  Michel 

Raimbaud, Frans oud ambassadeur met een lange diplomatieke carrière  in de 

Arabische wereld, professor in internationale betrekkingen, conferencier en auteur 

van o.m. “Tempête sur le Grand Moyen-Orient”.  Dit alles verklaart tevens waarom de 

officiële (al)machtige media steeds minder geloofd worden en de alternatieve, 

waarheidsgetrouwe berichtgeving steeds meer het hart van het volk wint. 

Ziehier een  kleine  samenvatting van de oorlogen tegen Syrië. Midden vorige eeuw  

pleegde de CIA twee mislukte staatsgrepen in Syrië om de “Amerikaanse pijplijn” van 

Saoedi-Arabië door Homs naar de Middellandse Zee te doen aanleggen. Begin van 

de jaren ’80 probeerden ze het met de moslimbroeders die in de harmonieuze en in 

vrede levende Syrische  samenleving aanslagen pleegden. De rekrutenschool in 

Aleppo werd overvallen en op staande voet werden 80 jonge allawieten onthoofd. En 

nadat hun moordpoging met 2 bommen op president Hafez mislukte (hij schopte met 

zijn voet een bom terug en de andere doodde zijn lijfwacht), liet deze heel het nest 

van moslimbroeders uitroeien (officieren van de  buitenlandse mogendheden 

incluis!). Dit hebben de westerse mogendheden nooit vergeven. In  2003 kwam de 

Amerikaanse kolonel C. Powel aan de jonge president Bachar al-Assad vertellen hoe 

hij de VS moest dienen.  In 2009 kreeg de Syrische president  de belofte dat het 

goud zou regenen indien hij de Amerikaanse pijplijn zou aanleggen. Het was al zeer 

lang bepaald dat Syrië moest ontwricht worden voor de westerse belangen. Omdat 

de president zijn volk en niet de buitenlandse belangen wilde dienen, werden toen de 

concrete plannen gevormd om Syrië te ontwrichten. Deze man, die totaal onbekend 

was, werd plots in heel de wereldpers voorgesteld als de gruwelijke dictator die zijn 

volk martelt, uitmoordt, vergiftigt. Heel de Atlantische pers nam deze gefabriceerde 

verhalen over. Een paar keer werd ik door een VRT journalist uitgenodigd voor een 

interview, dat evenwel nooit werd uitgezonden. Ik sprak enkel over de werkelijkheid 

http://golfbrekers.be/
http://willyvandamme.wordpres.com/
http://www.geotrendslines.nl/
http://www.ericvandebeek.nl/
http://www.novini.nl/
http://www.freesuriah.eu/


die ik beleefde. In november 2011 heb ik zelf gezien hoe buitenlandse gewapende 

groepen in ons dorp een opstand probeerden uit te lokken. Hetzelfde hoorden we 

van vrienden over heel Syrië. De eerste slachtoffers waren overigens allemaal 

soldaten en veiligheidsmensen. Hoe is dit mogelijk wanneer “een spontane 

vreedzame volksopstand” door het leger  “bloedig wordt onderdrukt”? Van de 

zogenaamde jongeren die in Daraa slogans tegen de regering op de muur schreven 

en daarna gemarteld zouden zijn, waardoor de “volksopstand” tot een “burgeroorlog” 

zou uitgegroeid zijn,  is nooit enig spoor gevonden. Het is een verhaal dat twee 

weken later door Al Jaziera werd uitgevonden. Een VRT journalist stak zich “in de 

huid” van een Syriër en liet hem zeggen: “Wij vroeger brood en kregen kogels”. Tien 

broden kostten toen 0,10 €! Gingen Syriërs manifesteren omdat ze voor 1 € slechts 

100 broden kregen? Waarom is de solidariteit en eenheid tussen volk, leger, regering 

en president steeds hechter geworden? Geen enkele samenleving, regering of 

president is volmaakt, in Syrië evenmin als in België. Er is evenwel geen reden om 

Syrië steeds een “regime” te noemen, terwijl in België de Syrische vluchtelingen hun 

democratisch recht ontzegd werd om bij de laatste presidentverkiezingen  mee te 

doen. Waarom heeft geen enkele westerse president zulk een brede steun van zijn  

volk als de Syrische president, die zelf een allawiet is terwijl het volk overwegend 

soennitisch is? Zouden de Syriërs echt niet weten wie hun kinderen vermoordt en wie 

hen  beschermt? Over de chemische aanvallen in Syrië zijn inmiddels voldoende  

bewijzen bekend dat ze allemaal gepleegd of verzonnen werden door terroristen, 

gesteund door het westen, telkens op het  ogenblik dat het Syrische leger een deel 

van zijn land succesvol aan het bevrijden was. Bij het onderzoek naar de grote 

gifgasaanval in Ghouta (augustus 2013) was onze gemeenschap zelf betrokken. 

Ouders uit Lattakia, waar terroristen twee weken eerder een gruwelijke overval 

pleegden en vele kinderen ontvoerden (waarover de hele Atlantische pers geen 

woord repte!) vroegen ons om te helpen zoeken naar  hun kinderen. Ze herkenden 

later hun kinderen op de video’s van de aanval in Ghouta! Het Syrische leger heeft in 

deze oorlogen geen enkele keer chemische wapens ingezet.  Chemische wapens 

worden door terroristen gebruikt. Steevast de schuld aan Syrië geven,  moedigt de 

terroristen aan met hun gruwelen verder te doen. Waarom worden de 

massaslachtingen onder de burgerbevolking door de Amerikaanse coalitie 

verzwegen? En het feit dat de Amerikanen de rijkste oliebronnen, nodig voor de 

heropbouw van het land, gewoon bezetten,  de olie stelen en al het mogelijke doen 

om de terroristen te blijven steunen? 

Oneerlijk is ook dat in de berichten over Syrië geen woord gerept wordt over het 

internationaal recht en het charter van de UNO. Zijn  de soevereiniteit van het land 

en zijn  territoriale integriteit niet de basis van de internationale verhoudingen? Indien 

deze zouden gerespecteerd worden, beginnen morgen in Syrië de vrede en de 

welvaart. De VS, Israël, Turkije, NAVO-landen, de golfstaten hebben tegenover Syrië 

alle grenzen van wet en menselijkheid overschreden en niemand protesteert … 

behalve Rusland, China, Iran en enkele landen. Is dit geen westerse barbaarsheid? 

Het Vlaamse volk heeft recht op journalisten met hersens, een ruggengraat en een 

geweten. Immers, berichten over de oorlog in Syrië zijn niet neutraal. Men plaatst 

zich  altijd ofwel aan de kant van de onschuldige slachtoffers ofwel aan de kant van 

de misdadige moordenaars. De kant kiezen van de westerse oorlogspropaganda is 



de kant van de criminelen, die het lijden van een onschuldig volk blijven verzwaren 

om  een kleine super rijke elite  van het industrieel militair complex nog rijker te 

maken. Hiermee neemt men deel aan de misdaden, die onder de schijn van mooie 

voorwendsels worden gepleegd. En het Syrische volk lijdt. 

Graag wil ik dit ter overweging aanbieden en voorstellen dat we naar  een 

waarheidsgetrouwe berichtgeving over Syrië zouden streven. Het is een elementaire 

regel voor de journalistiek. Hierdoor zullen de eer van onze Openbare Omroep 

alsook de belangstelling voor wat onze VRT aanbiedt, op belangrijke wijze vergroot 

worden. Het zou bovendien een hartverwarmende (r)evolutie in de Atlantische media 

kunnen bewerken,  door het gewone volk  toegejuicht. 

P. Daniel Maes o.praem.                20/03/2020                 Deir Mar Yakub, Qâra, Syrië 

P.S. Deze open brief werd reeds  verspreid door: 
https://www.deblauwetijger.com/daniel-maes-open-brief-aan-onze-vrt/; 
http://www.golfbrekers.be/open-brief-aan-onze-vrt/ 

 

Merkwaardigheden 

Chinese virologen beweren vastgesteld te hebben dat het coronavirus niet uit China, 
Wuhan of van de vismarkt komt maar uit de VS, nl uit het bacteriologisch materiaal 
van het militair  bio wapen laboratorium te Ford Detrick (Maryland), dat in juli 
gesloten werd omwille van het uitbreken van het virus. Amerikaanse soldaten die in 
oktober 2019 deelnamen aan de militaire wereldspelen in Wuhan zouden de  
besmetting meegebracht hebben. Dit wordt als mogelijkheid bevestigd door Japanse 
en Taiwanese virologen. Wuhan is een belangrijke handelsstad, waarmee Italië als 
eerste nauwe betrekkingen aanknoopte in het kader van de nieuwe zijderoute. Vele 
bedrijven van N Italië dreven handel met Wuhan en er werden rechtstreekse vluchten 
ingelegd tussen Italië en Wuhan. ’n Honderdduizend Chinezen werden verwelkomd 
in N Italië en nu zijn er in gans Italië ‘n 300.000 Chinezen. Aldus een onderzoek van 
Sonja van den Ende:  http://freesuriyah.eu/?p=3979. In het Nederlands: 
http://freesuriyah.eu/?p=3986    

Inmiddels heeft China 10 pertinente vragen gesteld aan de VS. R. Redfield, 

directeur van de VS ziekte controlecentra heeft toegegeven dat bepaalde 

Amerikanen, aanvankelijk gediagnosticeerd als gestorven aan de  griep, in feite 

aangetast waren door het coronavirus. Kent de  beste VS technologie niet het 

verschil tussen een griep en COVID-19? Is deze vergissing toevallig toen 

begonnen? Zijn  er nog anderen die in feite aan corona stierven? Waarom hebben 

de VS zich in 2001 teruggetrokken uit het verdrag over het verbod op biologische 

wapens? Waarom werd het militair laboratorium  in Fort Detrick (Maryland) in  juli 

2019 plots gesloten? Waarom behaalde de sterkste militaire groep ter wereld (VS) 

met 369 deelnemers bij de wereldspelen in Wuhan (18-27 oktober 2019) geen 

enkele gouden medaille? Waarom hebben de VS zich nooit verontschuldigd voor 

de pandemie van 1918 die uitbrak in Kansas,  VS, een miljard mensen aantastte, 

waarvan er tientallen miljoenen stierven en waarvan de VS de schuld aan anderen 

gaven als zijnde “de Spaanse griep”?... (https://www.mondialisation.ca/droit-de-

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.deblauwetijger.com%2Fdaniel-maes-open-brief-aan-onze-vrt%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEOCyHXRTHVVaWRFFKN0Lut9knhqw
http://www.golfbrekers.be/open-brief-aan-onze-vrt/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffreesuriyah.eu%2F%3Fp%3D3979&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFGJ-pI-zN0tmLigxtwwQsJSzceww
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffreesuriyah.eu%2F%3Fp%3D3986&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFO14XRTBXzcLg99uIL9Fip-AniJA
https://www.mondialisation.ca/droit-de-reponse-chinois-dix-questions-sur-le-coronavirus-posees-aux-usa/5643289


reponse-chinois-dix-questions-sur-le-coronavirus-posees-aux-usa/5643289). Het 

ziet er naar uit dat we ook nu de drie klassieke evoluties zullen krijgen: 1) Donald 

Trump spreekt vol afschuw over de “Chinese besmetting”  en de hele wereld is 

verontwaardigd over China; 2) Onderzoekers ontdekken de ware aard: een 

biologische oorlogvoering vanuit de VS; 3) Amerika krijgt als een boemerang het 

resultaat van zijn eigen misdaden in eigen gezicht terug. 

Negen Russische militaire vrachtvliegtuigen brachten maandag hulp aan Italië: ‘n 100 
tal militaire experts van virologen en dokters, voertuigen om de lucht te ontsmetten, 
allerlei materiaal. Later op de dag stuurde Rusland nog een tiende militair 
vrachtvliegtuig vol met hulpgoederen. China en Rusland   lijken nu  andere landen 
het meest te helpen, toevallig de enige grote mogendheden die ook Syrië helpen. De 
VS zien hierin evenwel een goede gelegenheid en hebben ondertussen aan Iran en 
Syrië nieuwe sancties opgelegd om de economie, de heropbouw en de strijd tegen 
het coronavirus te boycotten. Dr Paul Craigh Roberts, die als econoom in de hoogste 
administraties  van verschillende Amerikaanse presidenten werkte, beweert dat 
Vladimir Poetin tegenover de  VS één  vergissing begaat. Hij blijft de VS telkens weer 
oproepen om het internationaal recht en het charter van de UNO te respecteren in de  
veronderstelling dat de Amerikaanse leiders een geweten hebben. Welnu, zegt hij, zij 
hebben geen enkel geweten!  
 
Het Internationaal Strafhof in Den Haag (met 124 landen), lijkt eindelijk een 
onafhankelijke voorzitter te hebben. Het heeft op 5 maart 2020 een zeer belangrijke 
beslissing genomen, nl. om een onderzoek in te stellen naar de misdaden tegen de 
menselijkheid en oorlogsmisdaden begaan door het Amerikaanse leger en de CIA  in 
Afghanistan. Het zou het begin kunnen worden van het einde van deze 
straffeloosheid van de VS, die al decennia lang samen met zijn bondgenoten de rest 
van de wereld verwoesten, met miljoenen doden, armoede en onnoemelijke ellende 
als gevolg. Ziehier de reactie van de Amerikaanse leiders. Mike Pompeo heeft een 
jaar eerder, toen deze mogelijkheid ter sprake kwam al meteen laten weten dat 
Amerika de visa van de onderzoekers zal weigeren of intrekken. Verder heeft hij in 
een persconferentie op 17 maart een tirade gehouden tegen dit “zogenaamd  
gerechtshof” als politiek gedoe. Dit is nog niet alles. Deze Amerikaanse 
veiligheidsadviseur, die voorheen directeur was van de CIA, bedreigt nu rechtstreeks 
de families van degene die een onderzoek durven instellen tegen Amerika! En dit zijn  
geen loutere woorden. Het gaat om de gruwelijkste maffiapraktijk met volledige 
staatssteun. Toen José Bustani, voormalig directeur van de organisatie voor het 
verhinderen van chemische wapens (OPCW) van plan was het gebruik van 
chemische wapens in Irak te onderzoeken, werd hij prompt bedreigd door John 
Bolton, destijds staatssecretaris onder G.W. Bush. Hij kreeg te horen dat hij 24 uur 
de tijd had om de organisatie te verlaten. J. Bolton voegde er bij dat hij wist waar zijn 
twee zonen in New York woonden. Verder heeft Mike Pompeo nieuwe sancties 
aangekondigd tegen 9 organisaties die handel drijven met Iran en nieuwe sancties 
tegen Syrië omdat het Idlib van terroristen aan het bevrijden is. Zo is Amerika gezakt 
tot een schurkenstaat met de meest barbaarse staatspraktijken. Het is niet de schuld 
van het volk, dat  bijzonder goed en edelmoedig is, maar dikwijls geen  besef heeft 
van wat zijn  leiders aan misdaden beramen en over heel de wereld ook uitvoeren. 
 

 

https://www.mondialisation.ca/droit-de-reponse-chinois-dix-questions-sur-le-coronavirus-posees-aux-usa/5643289


En dit nog 

 Ons vorig bericht weer interessant toegelicht met 9 video’s, waarvan 5 i.v.m. 
corona, 6. Paus Franciscus’ boodschap voor de zieken en hun verzorgers en 
gebed tot O.L. Vrouw; 7. Zeer interessante  archeologische en historische 
gegevens over het hl. Kruis en de kerk van de verrijzenis in Jeruzalem; 8. 
Poetin maakt homohuwelijk onwettig; 9. André Vltchek: waarom volkeren in 
opstand komen tegen hun leiders en tegen het systeem:   
http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-159/ 
 

 Negen video’s en vele foto’s over de huidige toestand in Syrië: 
http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-78/ en een aanvulling: 
http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-aanvulling/ 
 

 Erg goede voorstelling door de Vlaamse priester Servaas Bosch (Mechelen-
Brussel) van de “metafysische” betekenis van de coronavirus vanuit het joods-
christelijk geloof, de tien geboden en Jezus’ oproep tot het beleven van een 
authentieke vasten door gebed, aalmoezen en vasten: 
https://vimeo.com/398956524 en “voorbij de angst”; 
https://www.youtube.com/watch?v=Wb_AG16D0iE 
 

 Heel interessante nieuwsbrief van “tegenstroom”: 
http://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index54.html 
 

 De Jensen show, het overwegen waard: 
https://www.youtube.com/watch?v=u6Ii5PPut8U#action=share 
 

 Deze en 9 andere video’s met interessante soms schokkende informatie over 

de wereldheersers: 

https://www.youtube.com/watch?v=OtjTRYrF8X4&list=PLKBrD5AelRjU6dB3K

s6IXfpFuQhfFwFV6 

 

 Mikael Dekee, evolutietheorie ontkracht, video 10’: 

https://www.youtube.com/watch?v=bkenIy9ZHrE 

 

 Nederlandse vertaling van homilie van Mgr. Geancarlo Crepaldi, 

aartsbisschop van Trieste: http://www.katholiekforum.net/2020/03/21/video-

tijd-om-na-te-denken-over-uw-leven/ 

 

 Nuttige informatie door longarts UZ Leuven, Geert Verleden, die uitlegt hoe 
het gaat wanneer je met coronabesmetting binnen komt: 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/24/longarts-in-een-ziekenhuis-hier/ 
 

 Moedig, onverbloemd protest van de Tunesische Leila Chettaoui tegen 
Erdogan en uitdrukkelijke steun aan de “jonge moedige president” Bachar al-
Assad: http://www.golfbrekers.be/moedige-tunesische-dame/ 
 

 Misviering op een balkon in Napels: http://www.golfbrekers.be/dichter-bij-de-
hemel/ 
 

http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-159/
http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-78/
http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-aanvulling/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F398956524&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnYnxx9NWPIXAbm5zhFQWbVbtjhQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wb_AG16D0iE
http://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index54.html
https://www.youtube.com/watch?v=u6Ii5PPut8U#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=OtjTRYrF8X4&list=PLKBrD5AelRjU6dB3Ks6IXfpFuQhfFwFV6
https://www.youtube.com/watch?v=OtjTRYrF8X4&list=PLKBrD5AelRjU6dB3Ks6IXfpFuQhfFwFV6
https://www.youtube.com/watch?v=bkenIy9ZHrE
http://www.katholiekforum.net/2020/03/21/video-tijd-om-na-te-denken-over-uw-leven/
http://www.katholiekforum.net/2020/03/21/video-tijd-om-na-te-denken-over-uw-leven/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/24/longarts-in-een-ziekenhuis-hier/
http://www.golfbrekers.be/moedige-tunesische-dame/
http://www.golfbrekers.be/dichter-bij-de-hemel/
http://www.golfbrekers.be/dichter-bij-de-hemel/


 Geert Lesage geeft de regelingen i.v.m. de liturgische vieringen: 
https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/goede-week-2020-
alle-publieke-kerkelijke-vieringen-afgelast; aanvulling: 
https://restkerk.net/2020/03/24/belgische-en-nederlandse-bisschoppen-
verlengen-maatregelen/ 
 

 Elke dag live Eucharistie uit  Lourdes: 
https://www.youtube.com/user/KTOTV/videos 
 

 Info als geheeloverzicht over corona: 
https://www.youtube.com/watch?v=C2kA73RWPDs&feature=youtu.be; 
https://youtu.be/6kn9yqs31tc; https://youtu.be/5aWkCtyPM9s 
 

 Ochtendgebed en Eucharistie vanuit het begijnhof te Halle: 

https://www.facebook.com/Begijnhofhalle/videos/686672072075760 

 

 Nieuw digitaal aanbod voor kinderen en volwassenen vanuit het bisdom 
Antwerpen: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/coronacrisis-
dag-verbinding-met-bisschop-liturgisch-
aanbod?microsite=203;   YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBs
BL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured; 
Facebook: https://www.facebook.com/DeKathedraal/ 
 

 Joepie, de VS trekken hun troepen terug van de NAVO (monster-
oorlogsvoering-) oefening Defender Europe 2020:  
https://thelevantnews.com/en/2020/03/us-halts-deployment-recalls-troops-
from-natos-biggest-drill-defender-europe-2020-due-to-coronavirus-threat  

 
 Oproep van p. Victor Assouad S.J. voor een oprechte en brede dialoog voor 

het goed van het Syrische volk: https://fr.zenit.org/articles/syrie-les-jesuites-
appellent-au-dialogue-pour-le-bien-du-peuple-syrien/? 
 

 De Amerikaanse econoom Ernst Wolff over economische update. Terwijl het 
kapitalistisch systeem instort, proberen de wereldheersers een totalitaire 
wereldstaat in te voeren:  www.youtube.com/watch?v=2SR-bfQr3_M 
 

 De coronavirus zet heel het westen in zijn hemd:  
www.nachdenkseiten.de/?p=59565  
 

 Verschrikkelijke programma’s van Amerikaanse oorlogsvoering: 
https://www.paulcraigroberts.org/2020/03/16/report-by-reporter-sherwood-
ross-of-statements-made-by-francis-boyle-who-drafted-the-us-implementing-
law-of-the-biological-weapons-convention/  
 

 20 jaar oorlogsvoering door NAVO onder voorwendsel van “humanitaire 
tussenkomst”: https://kenfm.de/20-jahre-seit-nato-angriffskrieg-gegen-
jugoslawien/  
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 Prachtig levensgetuigenis van een Italiaans priester: 
https://www.mondialisation.ca/des-details-montrent-que-lattentat-de-
manchester-est-un-retour-de-flammes-du-soutien-britannique-au-
terrorisme/5592375 
 

 Vieringen van Maria Boodschap:  https://youtu.be/oWSl-4KFjy4;  

RK:  https://youtu.be/ZtEbXonujgE  

 

 Dr.Zev Zelenko (Monroe, New York) beweert 500 mensen, aangetast door 

COVID-19, succesvol behandeld te hebben met chloroquine: 

https://www.caducee.net/actualite-medicale/14826/covid19 

 

 De dom van Aken beschikt over een schrijn van Sint Corona, de 

patroonheilige van de  bescherming tegen 

epidemieën:  https://vrtnws.be/p.mDpONRXAe 

 

 Engelse video van 5’ die het verheven mysterie van de hl. Eucharistie wil 

weergeven en aantonen hoe hemel en aarde samen komen: 

https://www.youtube.com/watch?v=OOLZDaTgIaM&feature=youtu.be 

 

 Café Weltschmerz over het Coronatijdperk in Nederland, interactief, o.a. over 

zaken die er nu worden doorged+rukt zonder dat de bevolking iets te zeggen 

heeft, bijna 2 uur: https://www.youtube.com/watch?v=xCZQX3YEI9A 

 

 De laatste nieuwsbrief van Tegenstroom, over corona, abortus ….: 

http://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index54.html 

 

 Uitzonderlijk gebed en zegen “Urbi et orbi” vanwege paus Franciscus deze 

avond: https://www.lesalonbeige.fr/une-benediction-urbi-et-orbi-

exceptionnelle-ce-vendredi/ 
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De hoofdacteurs  in de sketches (directie ligt/lacht onder tafel) 
   
   
   

 

 

 
   

Viering van de “moeders” in het kleine recreatie- of tv-zaaltje (met ’n oude tv die niet aangesloten is en 
geen dienst doet) 

   
   
   

 

 

 
   

Spelmogelijkheden in de binnenkoer 
   
   

   



   

 

 

 
   

Kleding leren herstellen: werk voor jong en oud, man en vrouw 
   
   
   

 

 

 
   

Nog ’n goeie ouwe “Singer”  De jeugd studeert? 
   

   

   

 

 

 
   

Het maken van religieuze voorwerpen (icoontjes), kaarsen  en souvenirs o.a. sierkaarsjes voor 
verjaardagstaart 

   

   

   
   



 

 

 
   

Er wordt grondig gepoetst (met javel!)            en met een beetje muziek. 

 

 

 

 

Nog een Bijbelse profetie voor onze tijd: 

 

“Kom, mijn volk, ga uw binnenkamers in en sluit de deuren. 

Houd u nog even schuil, tot de toorn voorbij is. 

 

(Jesaja 26, 20) 

 

 

P. Daniel 


