
Goede Vrienden, 

Onze samenleving kan maar moeilijk enige positieve zin geven aan lijden en sterven. Zijn het 

kapitale fouten die niet bij het leven horen en door de geneeskunde moeten uitgeschakeld 

worden? Moeten we  ze niet gewoon verdringen? Een absoluut dieptepunt vormden de 

ontelbare bejaarden die in de grootste afzondering en eenzaamheid werden  opgesloten, 

zogenaamd omwille van corona. Ze stierven zoals we dieren laten creperen. Zou er ooit een 

“beschaving” geweest is die in zulk een barbaars cynisme wegzakte? En dat lag niet aan het 

toegewijde verplegend personeel! Het was en is een plan van een wereldelite, 

uitgevoerd  door medeplichtige regimes. Hiermee werd ingespeeld op een gebrek aan een 

zinvolle betekenis van het menselijk sterven. Helaas, wanneer lijden en sterven geen 

betekenis meer hebben, is er ook geen zinvol leven meer. We moeten lijden en sterven voor 

anderen en onszelf zoveel mogelijk verzachten. Wie echter meent dat ze helemaal 

uitgeschakeld kunnen  en moeten worden, leeft in een pijnlijke illusie. Tot welke 

mensonwaardige houding dit voert, toonde de fameuze grootmeester van de Franse grote 

loge, Pierre Simon (+ 2008) die ooit beweerde dat gehandicapten “bewijzen” dat ze “het 

leven niet waard zijn”! 

Onze moderne wetenschap en techniek wekken grote verwachtingen, soms terecht. Velen 

hopen daarvan de oplossing te krijgen van al onze  problemen. Toch moeten we ook eens 

bedenken dat de wereld nooit meer geleerden gehad  heeft dan nu. En als geleerden 

problemen oplossen, zou je verwachten dat we al lang door al onze problemen heen zijn. 

Niets is minder waar. De schande van armoede, ondervoeding en tekort aan drinkwater voor 

miljoenen mensen was nooit zo groot. Laten we daaruit dan ook de  besluiten trekken. Van 

hen die de “grootste misdaad tegen de mensheid aller tijden”  (volgens   de Duits-

Amerikaanse advocaat Reiner Fuellmich) georganiseerd hebben, door de mensheid in een 

mensonwaardige totalitaire greep te houden en onze waardigheid en vrijheid aan  te tasten, 

op voorwendsel van een virus, kunnen we nu onmogelijk nog enig heil verwachten. De 

gevaarlijke illusies van “de nieuwe wereldorde”, “the Great Reset”, het “Build Back Better”, 

mogen ons niet opnieuw verblinden. Zij steunen op een radicale vernietiging van ons 

verleden en van de wortels waaruit de westerse beschaving gegroeid is en waarmee ze 

groot werd. 

Jezus Christus, gestorven en verrezen is de kern van het christelijk geloof, de voornaamste 

bron van de westerse beschaving. Het is waar, onze huidige duizelingwekkende technische 

ontwikkelingen wekken doorgaans andere verwachtingen dan het opzien naar een 

Gekruisigde. Wanneer een van onze voorouders ooit  tot de galg zou veroordeeld zijn, gaan 

we dit beeld niet fier in onze huiskamer hangen. Toch zijn Gods gedachten en 

plannen  eindeloos “efficiënter” dan al onze verbluffende kennis en realisaties (Jesaja 55, 8-

9)! Is het niet hoogst merkwaardig dat wij geen enkele biografie van een keizer uit de 

oudheid hebben, die ook maar van verre de historische betrouwbaarheid benadert van wat 

het Evangelie ons geeft over deze Jezus van Nazareth, die als ’n slaaf werd gemarteld en 

gekruisigd? En vanaf de derde dag na zijn gruwelijke dood ging het nieuws als een lopend 

vuurtje de hele wereld rond: Hij is verrezen en leeft! Werd dit deskundig georganiseerd door 

een super rijke en almachtig club van een wereldelite? De meeste apostelen waren 

ongeletterde  vissers, die overigens zelf de grootste moeite hadden om te geloven in Jezus’ 

Verrijzenis. Bezwaren zijn er genoeg. Niemand heeft uiteindelijk de Verrijzenis van Jezus 

gezien. Heeft iemand gezien hoe deze schepping precies ontstaan is? Iedere twee decennia 

verzint de wetenschap hierover een nieuwe theorie. Is de schepping daarom minder 

werkelijk? Zou het niet kunnen dat schepping en verrijzenis ons overstijgen? Verder zijn er 

onmiskenbare en authentieke getuigen die het lege graf, de lijkwade, de zweetdoek en de 

Verrezen Heer zelf hebben gezien. Kan een opgedrongen illusie de grootste en meest 

creatieve kracht worden voor het edelste in beschavingen twintig eeuwen lang, zonder ook 



maar in kracht te verminderen? Hoeveel mensen hebben een heldhaftig leven geleid omwille 

van hun geloof in Jezus? Voor de wonderbaarlijke, wereldwijde verspreiding van het 

christelijk geloof en van de Kerk blijft er maar één verklaring over: het is allemaal zoals Jezus 

gezegd heeft, nl. dat Hij zou verworpen worden, lijden en sterven en na drie dagen verrijzen 

om zijn  Geest te zenden over hen die zijn getuigen zouden worden. Hierbij zijn  lijden en 

dood niet alleen maar onwaarden om te bestrijden maar ook de noodzakelijke wegen voor 

onze omvorming en gelijkvormigheid aan het beeld van de Verrezen Heer. Willen delen in 

Jezus’ Verrijzenis zonder lijden en sterven, is een illusie. Anderzijds kan ieder lijden een 

mozaïek zijn van deze omvorming: “Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij 

alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort”  (Johannes 12, 24). 

Zoals de schepping ons uitnodigt om er met volle teugen van te genieten, zo nodigt ook 

Jezus’ Verrijzenis ons uit.  De verrijzenis van ons lichaam is voor het einde der tijden. De 

verrijzenis van ons hart is voor ieder moment. Pasen in de Latijnse en vooral oosterse liturgie 

is een uitbarsting van vreugde, een “geestelijke dronkenschap”, prachtige gewaden, 

gezangen en bloemen, eindeloos herhaalde  Alleluja’s, brandende kaarsen en wierook. Bij 

het wieroken draagt de priester de kleine versierde paaskaars van het altaar, die de grote 

paaskaars vertegenwoordigt, telkens in de linkerhand. En gedurende heel de paasweek 

weerklinkt bij iedere gelegenheid de uitroep: “Al Masiechoe qam! Chaqan qam!” (De Heer is 

verrezen, Hij is waarlijk verrezen!) wat als een ritmisch dans lied gezongen wordt met 

handgeklap. Het herinnert ons aan een verhaal uit de donkerste tijd van de Sovjetunie. De 

communistische partij had een grote volksvergadering georganiseerd met verschillende 

sprekers die vurig het materialisme prezen als de toekomst van de mensheid en genadeloos 

het christelijk geloof hekelden als illusie. Daarna nodigde de organisator iedereen uit die hier 

iets aan toe wilde voegen. Een eenvoudig  man kwam naar voren, besteeg het podium en 

zei met  grote overtuiging: “de Heer is verrezen!”. En vanuit de zaal weerklonk als een 

machtig antwoord: “Hij is waarlijk verrezen”! Jezus’ Verrijzenis moet verkondigd, gevierd en 

beleefd worden.  

* 

Na enige Reacties geven we onder Flitsen een verslag van onze Goede Week en 

Paasviering, enkele Merkwaardigheden en een zeer uitgebreide En dit  nog, boordevol 

wetenschappelijke gegevens o.a. over Syrië, corona en de maatregelen, de geopolitiek den 

over Kerk en geloof, allemaal info die hardnekkig wordt gecensureerd in de grote media.  

P. Daniel 
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Reacties 

De realistische overweging  van het Lijden van Jezus vanuit de bloedvlekken op de 

Lijkwade van Turijn heeft blijkbaar velen getroffen en verschillenden hebben me 

bijkomende informatie bezorgd o.a. over de zweetdoek (soudarion) dat tot 614 in 

Jeruzalem bewaard werd en sinds  812 in een speciaal daarvoor gebouwde crypte in 

de kathedraal van Oviedo (Spanje). Dit doek werd rond het hoofd gewonden en is uit 



dezelfde tijd en van dezelfde aard als de Lijkwade. De bloedvlekken geven de 

afdrukken van wonden van het hoofd, overeenkomend met de vlekken op de 

lijkwade. Het bloed is eveneens afkomstig van de groep AB. Deze zweetdoek vormt 

samen met de lijkwade  een belangrijk getuigenis van het lijden van Jezus. 

De radicale lockdown die aan Jezus werd opgelegd,  heeft Hij doen mislukken door 

zijn Verrijzenis.  Vele gelovigen blijken echter onder de lockdown erg te lijden. 

Hierdoor ontstond ook enige creativiteit door vieringen die online worden 

gerealiseerd en waarvan sommigen echt wel pareltjes waren.  Toch blijft deze 

toestand een onaanvaardbare zwarte bladzijde voor de geloofsbeleving.  

 

Flitsen 

Goede Week 

Onze liturgie is een  afwisseling van de weelderige byzantijnse liturgie en de 

Eucharistievieringen hoofdzakelijk volgens de Latijnse liturgie. Op Witte Donderdag 

werden de uitgebreide lauden en vespers gebeden en in de late namiddag vierden 

we de Eucharistie met voetwassing, waarna slechts een korte tijd van aanbidding.  ’s 

Avonds  volgde de “coena Domini”, de ingetogen “maaltijd van de Heer”, ter 

herinnering aan zijn “Laatste Avondmaal”, waarbij de betreffende hoofdstukken uit 

het Evangelie van St. Jan gelezen worden. Om 22.00 u volgden de ‘Matines” van 

Goede Vrijdag met 12  Evangelielezingen, die de hele Passie van Jezus uit de 

Evangelies bevatten. Deze gebeden en lezingen bevatten ook “de kruisiging” van 

Jezus en duren tot na middernacht. Daarna is er vrije, stille wake bij het Kruis. Goede 

Vrijdag begint met “de koninklijke uren” (Primen, Tertsen, Seksten, Nonen). Om 

14.00 volgen de vespers, waaronder de “kruisafneming” plaats vindt. Na bewieroking 

en processie wordt Jezus van het kruis genomen en gelegd op het “epithaphios” (een 

heel mooi doek waarop de begrafenis van Jezus geborduurd is). Overvloedig worden 

hierop bloemen gestrooid én parfum, waarna het doek wordt dicht geplooid. Heel de 

kerk ruikt naar het reukwerk. Hierna is een tijd voorzien voor het stil waken bij het 

kruis. Pas daarna volgt de “begrafenis”, nl. terwijl in de vroege namiddag de 

“matines” van de zaterdag gezongen worden. Het “epithaphios” wordt gelegd in ‘het 

graf’ dat  wordt afgesloten. Tijdens deze begrafenis worden de 176 verzen van psalm 

119, die over Gods wet gaat, gelezen. Tussenin worden telkens op dezelfde melodie 

de strofen van een lied gezongen dat het hele gebeuren vanuit de “myrophoren” 

(dragers/sters van de balsem en het reukwerk) weergeeft. Er wordt een processie 

gehouden en nogmaals overvloedig reukwerk verspreid. Deze dienst duurt zo lang 

dat hij tweemaal onderbroken wordt. De byzantijnse liturgie wil de Passie van Jezus 

uur na uur volgen, maar ondertussen is de avond al ingevallen. Iedereen kan zowel 

deze avond als morgen vroeg even een persoonlijke stille wake houden bij het graf 

van Jezus. Op Paaszaterdag begint de liturgie tegen de middag met de “paramonie” 

(vigilieviering). Eerst is er de  zegening van het Licht met processie en daarna de 

vespers met 16 lezingen, die de voorafbeeldingen weergeven van het paasmysterie. 

Om 22.00 u vieren we dan de Paasnacht volgens de Latijnse liturgie. In de 

woorddienst behouden we slechts drie lezingen omdat de anderen al uitgebreid op 

de middag aan bod kwamen. Het was allemaal zo feestelijk mogelijk en we eindigden 



flink na middernacht. In het gezellig samenzijn daarna genoten we van een kleine 

versnapering en van prachtige orthodoxe en katholieke paasvieringen in Libanon en 

Syrië, na de heerlijke Alleluja klanken uit  de Messias van G. F. Haendel. We hebben 

geen TV, radio, dag-, week- of maandbladen maar na middernacht is het internet 

meestal wat vlotter zodat we zonder veel haperingen konden genieten van de 

paasvieringen die we op internet zochten.  Paasdag vierden we de “hadjmeh”, de 

zogenaamde aanval van Christus op het rijk van de duivel in de onderwereld. De 

priester slaat  3 X met het kruis op de deur van de kerk en vraagt om open te doen 

voor de Koning van de glorie, waarbij van binnenuit iemand in naam van de duivel 

vraagt wie dat is. Tenslotte duwt de priester de deur open. Hierna volgde de lauden 

en dan de Eucharistie, weer met de nodige Gregoriaanse gezangen zoals het 

Resurrexit (introitus), Haec dies (graduale), victimae pascali laudes…(sequentie) met 

het kyriale van Pasen. Op Paasavond werd het evangelie van Johannes 20, 19-25 in 

zoveel mogelijk talen gelezen om uit te drukken dat het licht van de verrijzenis over 

heel de wereld verspreid wordt. De  volgende dagen had ik  nodig om wat bij te 

slapen en op paasmaandagavond genoten we van de oude prachtige  film De 

Mantel, Engels gesproken met Arabische en Franse ondertiteling, fel geromantiseerd 

maar ook zeer realistisch met de Romeinse tribuun, wiens soldaten Jezus gekruisigd 

hebben. Hij bewaart de mantel van Jezus en als christen wordt hij door de keizer zelf 

veroordeeld. 

Permacultuur 

Terwijl we in de liturgie  de overgang van dood naar verrijzenis vieren, beginnen ook 

de bomen te botten en komt de natuur weer tot leven. Permacultuur!  Al ken ik er zelf 

niets van, ik geniet er volop van. Al jaren draag ik zorg voor de 15 

granaatappelbomen in de kleine binnentuin: onkruid verwijderen en vooral de vele 

takken die rond de stam hardnekkig en weelderig opschieten telkens weer uitrukken 

of afkappen, de grond rond de boom wat  omwoelen en overvloedig water geven. De 

fraters hebben al dit zware werk overbodig gemaakt. Ze hebben de hele bodem 

onder de bomen bedekt met een mengsel van mest en droge takken en daarop stro. 

Bovendien hebben ze er knoflook, ajuin, bonen, aardbijen geplant en in  de zomer 

tomaten. Er groeit nagenoeg geen onkruid meer en takken rond de stam zijn er 

helemaal niet meer. En als de bomen nu water krijgen, wordt alles tot de laatste 

druppel opgezogen door de grond die zo luchtig is en steeds luchtiger wordt. 

 

Merkwaardigheden 

 De gewetenloze wreedheid van de VS bezetter. Terwijl het Syrische volk 

steeds meer honger lijdt ,hebben  38 VS trucks graan gestolen uit de silo’s van 

Tal Alou (Hassaka) op donderdag 25 maart. Op paasmaandag zijn ze opnieuw 

gekomen met 14 trucks om de silo’s leeg te halen. Het afstoken van de oogst 

was nog niet genoeg. Bovendien bezetten en stelen de VS met hun terroristen 

90% van de Syrische oliebronnen, waar Syrië voor de oorlog 400.000 barrel 

olie per dag uit haalde (voor 730 miljoen dollar per maand), meer dan genoeg 

voor eigen energievoorziening en voor 20 % van de kosten van het land. 

Diezelfde actoren met de EU-UN organiseren dan (maandag en dinsdag van 



de  Goede Week) in Brussel, een donorconferentie voor humanitaire hulp en 

om de toekomst van Syrië te bepalen zonder  deelname van Syrië zelf (!), wat 

een flagrante  schending is van de  soevereintiet van het land. Ze willen buiten 

iedere controle van Syrië zelf “humanitaire hulp” leveren aan 

vluchtelingenkampen buiten Syrische controle, zodat ze onder de mom van 

westerse gulheid de terroristen nog meer kunnen helpen. Omwille van het 

steeds maar erger wordende staatsbanditisme vanwege de VS, Turkije en 

Israël tegenover Syrië, wordt het volk in een wurggreep gehouden.  Op 31 

maart blijken de VS 40 terroristen uit het Al Hol kamp naar hun basis 

overgebracht te houden om de aanslagen tegen het volk en het leger op te 

voeren. Toch blijft tot heden het volk eensgezind. In het dorp Jarmaz 

(Qamishli, Hassaka) werd een nationaal protest georganiseerd tegen de 

bezetting van de VS en Turkije. 

 Terwijl de strengste maatregelen zogenaamd tegen covid 19 worden opgelegd 

en dagelijks ontelbare mensen in armoede wegzinken wegens lockdown, gaat 

de NAVO zijn militair budget opvoeren en een oorlogsoefening houden met 

28.000 soldaten uit 26 landen rond Rusland: Defender  Europe 21 tot eind 

juni! Oekraïne laten ze een oorlogsverklaring uitvaardigen tegen Rusland om 

de Krim terug te nemen. Als Rusland zich verdedigt zal dat agressie genoemd 

worden en voor het westen voldoende zijn om een oorlog te beginnen. 

 Donderdag 25 maart nam de raad van Mensenrechten van de VN in Genève 

in haar 46e zitting de beslissing aan om Israël te veroordelen voor de bezetting 

en de schending van de mensenrechten in de Syrische Golan, een schending 

van de resolutie  497 (1981).  Deze eist dat Israël zich onmiddellijk terugtrekt. 

Een heel klein lichtje van bewustwording! Maar…als de zionisten al decennia 

lang voor het wereldforum à volonté staatsterrorisme mogen bedrijven, zullen 

ze daar nu dan mee ophouden, nu ze merken dat hun terreur succes heeft? 

 

En dit nog 

 Ons vorig bericht, weer verrassend rijk geïllustreerd met  info en 6 video’s:  

Uitgebreide info nog over de lijkwade van Turijn, 1. Over het lijden dat uit de 

lijkwade spreekt, 2. “Ze is de authentieke lijkwade van Jezus en bewijst 

wetenschappelijk zijn verrijzenis”!, 3. Akathist hymne, 4. Michel Raimbaud, 5. 

Braambos met uitleg van Mgr J.  Bonny over synode van het gezin (2015), 6 

“Great Reset”: https://www.golfbrekers.be/een-bericht-uit-syrie-zonder-poco-

bril/SyriPe 

 Nieuwe stand van zaken over Syrië met 14 video’s: het staatsbanditisme van 

VS, Turkije, Israël gaan gewoon door en inmiddels storten ze 

krokodillentranen over de dramatische humanitaire toestand voor de 

bevolking, met als enig doel het nog erger te maken: 

https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-114/  

 Oud kolonel en senator van Virginia, Richard Black roept de VS op om te 

stoppen met haar waanzinnige vernietiging van Syrië al 10 j lang en haar 

vernietiging van Irak als 30 j lang: https://www.mondialisation.ca/les-lecons-

de-la-syrie-la-verite-sur-la-crise-syrienne-richard-h-black/5655012  

https://www.golfbrekers.be/een-bericht-uit-syrie-zonder-poco-bril/SyriPe
https://www.golfbrekers.be/een-bericht-uit-syrie-zonder-poco-bril/SyriPe
https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-114/
https://www.mondialisation.ca/les-lecons-de-la-syrie-la-verite-sur-la-crise-syrienne-richard-h-black/5655012
https://www.mondialisation.ca/les-lecons-de-la-syrie-la-verite-sur-la-crise-syrienne-richard-h-black/5655012


 Een lang verhaal dat aantoont op welke sluwe manier wij al vanaf het begin 
door de media voorgelogen werden over “humanitaire hulp aan Syrië” en hoe 
Nederland op  die wijze meer dan 21 miljoen € belastinggeld besteedde aan 
het vernietigen van het land en uitmoorden van de bevolking: 
https://willyvandamme.wordpress.com/2021/04/05/syri-en-de-westerse-
interventie-de-vzw-zwendel/  

 Vanuit de centrale moskee van Madrid werd 144.710 € ingezameld 
zogenaamd als “humanitraire hulp” voor Syrië, specifiek voor weeskinderen, 
maar werd uitsluitend gebruikt om Al Qaida in Syrië te steunen!: 
www.voltairenet.org/article212610.html  

 Meer dan 500 personaliteiten uit de hele wereld doen in een brief aan de Paus 

een oproep om te eisen dat de sancties tegen Syrië onmiddellijk worden 

opgeheven. Voor de oorlog was Syrië een van de grootste graanproducenten 

van het M.O. en nu  lijdt het volk honger wegens de sancties en de westerse, 

terroristische aanvallen op de oogst: http://sana.sy/en/?p=226737  

 (dit zal wel vóór de verwoesting van Beiroet geweest zijn): https://ó.be/film-

televisie/van-hemelse-worstenbroodjes-tot-schapentestikels-bij-het-ontbijt-

sergio-axel-doorkruisen-het-culinaire-libanon/ 

* 

 Sam Brokken, zeer onderlegd in Gezondheidszorg en onderzoek wordt 

aangevallen en gestraft omdat hij de waarheid spreekt! Petitie van 

Doc4opendebate in Nieuwsbrief Tegenstroom van 3 april 2021: 

https://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index76.html 

 Prof Pierre Capelle, immunoloog, waarschuwt in duidelijke taal voor de 

huidige onverantwoorde vaccinatie vanuit resultaten in Engeland: 

(Nederlands) https://youtu.be/5eV-BS1c8jQ 

 Tansarts Hans Beekmans organiseert op geniale wijze een eenvoudige 

sneltest voor covid 19 die wel voor 98% betrouwbaar is. Schitterend: 

www.youtube.com/watch?v=rMhiPkWidqA  

 Op 12 september 2019 werd in Brussel reeds een wereldtop gehouden om 

vaccinatie voor allen te promoten: “In vaccines we trust”! 

https://www.lesalonbeige.fr/le-sommet-mondial-sur-la-vaccination-de-

septembre-2019-avait-tout-prevu/  

 Nogmaals hoe alles in het hele wereldgebeuren in handen is van een heel 

kleine criminele elite (Nederlands):   

https://www.stopworldcontrol.com/nl/reset/?fbclid=IwAR0FgYzL825C3CYx0dg

xP12jvWMnSKZFXeaQz2ZhJWQVW1fQBq59XqHi77I  

 Een goed overzicht van de  georganiseerde aanslag op de waardigheid en 

vrijheid van de mensen: https://andreacecchi.substack.com/p/the-right-virus-

at-the-right-time  

 Alles over het gebruik al of niet van cellijnen van geaborteerde kinderen in 

vaccins: in welke ontwikkelingsstadia en in welke vaccins: Pro vita – Gezin en 

Leven VZW (www.provita.be) maart 2021; de Belgische Artsenvereniging Sint 

Lucas geeft ook volgend overzicht: https://cathmed.be/coronavirus-vaccins-en-

het-gebruik-van-cellen-van-geaborteerde-foetussen-stand-van-zaken/  

https://willyvandamme.wordpress.com/2021/04/05/syri-en-de-westerse-interventie-de-vzw-zwendel/
https://willyvandamme.wordpress.com/2021/04/05/syri-en-de-westerse-interventie-de-vzw-zwendel/
http://www.voltairenet.org/article212610.html
http://sana.sy/en/?p=226737
https://dagelijksvanalles.be/film-televisie/van-hemelse-worstenbroodjes-tot-schapentestikels-bij-het-ontbijt-sergio-axel-doorkruisen-het-culinaire-libanon/
https://dagelijksvanalles.be/film-televisie/van-hemelse-worstenbroodjes-tot-schapentestikels-bij-het-ontbijt-sergio-axel-doorkruisen-het-culinaire-libanon/
https://dagelijksvanalles.be/film-televisie/van-hemelse-worstenbroodjes-tot-schapentestikels-bij-het-ontbijt-sergio-axel-doorkruisen-het-culinaire-libanon/
https://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index76.html
https://youtu.be/5eV-BS1c8jQ
http://www.youtube.com/watch?v=rMhiPkWidqA
https://www.lesalonbeige.fr/le-sommet-mondial-sur-la-vaccination-de-septembre-2019-avait-tout-prevu/
https://www.lesalonbeige.fr/le-sommet-mondial-sur-la-vaccination-de-septembre-2019-avait-tout-prevu/
https://www.stopworldcontrol.com/nl/reset/?fbclid=IwAR0FgYzL825C3CYx0dgxP12jvWMnSKZFXeaQz2ZhJWQVW1fQBq59XqHi77I
https://www.stopworldcontrol.com/nl/reset/?fbclid=IwAR0FgYzL825C3CYx0dgxP12jvWMnSKZFXeaQz2ZhJWQVW1fQBq59XqHi77I
https://andreacecchi.substack.com/p/the-right-virus-at-the-right-time
https://andreacecchi.substack.com/p/the-right-virus-at-the-right-time
http://www.provita.be/
https://cathmed.be/coronavirus-vaccins-en-het-gebruik-van-cellen-van-geaborteerde-foetussen-stand-van-zaken/
https://cathmed.be/coronavirus-vaccins-en-het-gebruik-van-cellen-van-geaborteerde-foetussen-stand-van-zaken/


 Nous voulons vivre, vivre, vivre, danser et chanter au lieu d’être des morts 

vivants! Réveillons-nous, ils sont en train de nous humilier, de nous briser, de 

nous anéantir, de nous enterrer vivants!! Arrêtons de croire en leurs horribles 

mensonges et résistons jusqu’au dernier souffle!: 

https://www.youtube.com/watch?v=wIuEh-cm6J0 

 Canadese sportschool weigert  personeel dat “gevaccineerd” is (met 

roekeloos experimenteel covic-19 vaccin) omdat de risico’s dat zij nu anderen 

zullen besmetten te groot is en daartegen is de school niet verzekerd: 

https://www.frontnieuws.com/canadese-sportschool-introduceert-omgekeerde-

vaccinpas-gevaccineerden-worden-geweigerd/  

 De gedachte dat vaccins ons gezonder zouden maken is een illusie: 
https://youtu.be/50pU7VLw728 

 Yves Couvreur heeft  de  orde van geneesheren voor het gerecht gedaagd omwille 

van de vaccinatie: 

https://www.facebook.com/kairospresse/videos/208229124395360/ 
 Techno-fascisten voeren oorlog tegen  het volk. Pieter Stuurman met Ulrich Mies 

(Nederlands-Duits): https://www.cafeweltschmerz.nl/techno-fascisten-voeren-oorlog-

tegen-het-volk-pieter-stuurman-met-ullrich-mies/  

 Voormalige vicepresident van Pfizer, dr. Mike Yeadon, noemt massale vaccinatie 

waanzin, waarvoor geen enkele medische verantwoording bestaat: 

https://www.lesalonbeige.fr/lancien-vice-president-de-pfizer-met-en-garde-

contre-la-vaccination-a-grande-echelle/  

 Europese rechtbank verbiedt verplichte vaccinatie: 
https://www.cosmicworld.site/de-europese-rechtbank-heeft-zich-uitgesproken-
over-het-verbod-op-verplichte-vaccinatie  

 Evenwichtige en gefundeerde kritiek op aanpak van corona in een artikel van 
dr. Luc Kiebooms in Positief, april 2021: Covid 19 

 Dr. Bodo Schiffmann: Het einde van een pandemie. Covid 19 is niet 

gevaarlijker dan de voorgaande griepen. Massale vaccinatie is onverantwoord 

en moet onmiddellijk stoppen. Er sterven meer mensen aan vaccinatie dan 

aan covid 19. Gestaafd met officiële cijfers:  

Dr. Bodo Schiffmann, End of the Pandemic (odysee.com) 

 De gruwel van een wereldregering omwille van covid 19 is zich al aan het 

vormen: https://www.mondialisation.ca/loms-et-23-chefs-detat-dont-macron-

preparent-un-traite-pandemie-vers-un-gouvernement-mondial/5655201  

 Conferentie over covid 19. De nuchtere cijfers tonen dat er helemaal geen 

pandemie is (Frans): https://youtu.be/9hUwG3M68wg 

 Onafhankelijk vaccinoloog Geert Vanden Bossche verdedigt zich tegen de 

laster, omdat hem geen recht op antwoord in de media gegeven wordt: 

https://youtu.be/oP9UrsbJP7Y 

 Werking en gevaren van de covid 19 vaccins: 

https://eindtijdklok.org/2021/02/04/iedereen-proefpersoon-de-werking-en-

gevaren-van-de-verschillende-vaccins-uitgelegd/ 

 Zover is het gekomen: een volksvertegenwoordigster moet vragen de 

gewone efficiënte middelen om covid 19 te bestrijden te mogen gebruiken,: 

https://www.youtube.com/watch?v=wIuEh-cm6J0
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https://www.mondialisation.ca/absence-de-traitement-precoce-du-covid-

mise-en-demeure/5655303  

 Denk even mee: als uw rechterbeen ‘preventief’ wordt afgezet, ben jij dan 

blij?: https://www.golfbrekers.be/denk-even-mee/  

 Hoe het EMA (European Medicines Agency) eigenlijk een partner is van de 

farmaceutische industrie: https://www.golfbrekers.be/de-ene-hand-ema-

wast-de-andere-pharma/  

 Hoe problemen bewust gemaakt worden om onzinnige maatregelen  te 

kunnen opleggen: https://www.mondialisation.ca/video-debriefing-dr-sacre-on-

parle-de-la-saturation-des-hopitaux-mais-ils-ne-font-rien-pour-la-

diminuer/5654964  

* 

 Over de (on)betrouwbaarheid van de laatste Nederlandsen verkiezingen:  
https://www.youtube.com/watch?v=M6Fx5wY3RA8 

 Ad Broere over de noodzaak “menselijke economie en parallelle economische 
systemen” op te richten:  https://www.alwareness.org/workshop-ad-broere-
parallelle-economie/ en super goed: https://www.cafeweltschmerz.nl/parallelle-
samenleving--pieter-stuurman-met-ad-broere/  
 

* 
 De voortdurende  agressie van het westen jegens Rusland kan leiden tot een 

nieuwe wereldoorlog: https://www.frontnieuws.com/terwijl-russische-tanks-richting-

oekraine-gaan-zet-de-wereld-zich-schrap-voor-de-derde-wereldoorlog/ 

 De EU doet ijverig mee om Rusland te provoceren en “color revoluties” uitte 

lokken: EU provoking Russia by attempting color revolutions in Belarus, 

Ukraine and Crimea (infobrics.org) 

 Hypocrisie van de VS :  https://www.golfbrekers.be/de-wereld-is-een-

schouwtoneel-vervolg/  

 Een Amerikaanse vergissing: verkeerde boot gekaapt: 

https://www.golfbrekers.be/oeps-verkeerde-boot-gekaapt/  

 Een gevaarlijke ontwikkeling: voor het wereldtoneel: 

https://restkerk.net/2021/03/29/waarom-de-ontwikkelingen-rond-de-krim-zo-

gevaarlijk-zijn-bij-de-annexatie-in-2014-was-poetin-bereid-kernwapens-in-te-

zetten/  

 Eerste persconferentie van een zieke VS president: 

https://www.golfbrekers.be/bidens-eerste-persconferentie-wekt-medelijden/  

 Hoe de VS met Joe Biden “de democratie”  in andere landen wil herstellen  en 

door permante oorlogsvoering de VS wereldoverheersing opnieuw wil 

opleggen zonder eigen soldaten in te zetten. Het westen beleeft zelf een 

dieptepunt van democratie daar alles bepaald wordt door een club van super 

rijke (niet verkozen!) psychopaten. Bovendien heeft het partnerschap Rusland-

China-Iran de unipolaire wereld grondig veranderd: 

https://www.voltairenet.org/article212598.html  

 Een goede kijk op de huidige politiek van ons land door Jos Wouters: 

https://www.golfbrekers.be/cyclus-57/  
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 De grootste moskee in Europa in Straatsburg, gesponsord met belastinggeld!: 

https://www.golfbrekers.be/in-groen-bestuurd-straatsburg-wordt-de-grootste-

moskee-van-europa-gebouwd/  

* 

 Het Schotse Hogere Hof heeft beslist dat de kerken onmiddellijk open moeten, 

sluiting is tegen de grondwet: https://www.golfbrekers.be/cyclus-57/  

 Rechtbank beveelt: België moet ‘alle coronamaatregelen’ binnen 30 dagen 

opheffen: https://commonsensetv.nl/rechtbank-beveelt-belgie-moet-alle-

coronamaatregelen-binnen-30-dagen-opheffen/? …; https://www.rt.com/op-

ed/519757-belgium-lockdown-end-court/  

 Op Palmzondag mochten 80 journalisten in de kerk van de hl Hilarius te 

Wevelgem om de koers Gent-Wevelgem te verslaan… maar  voor ’n 

Eucharistie zijn zoveel mensen niet toegestaan! Bisschoppen, priesters staat 

op en wees niet bang!: https://doorbraak.be/kerk-enkel-voor-journalisten/  
 De paus en Maria Medeverlosseres : 

https://fortesinfide.nl/index.php/2021/03/30/waarom-ik-paus-franciscus-minachting-

voor-de-titel-van-mede-verlosseres-zo-grievend-vind/ 

 Ambtenaar Richard Page (Kent, VK) ontslagen omdat hij zegt dat een kind 

best opgevoed wordt door een vader en een moeder: 

https://www.golfbrekers.be/wat-is-er-mis-mee-dat-een-kind-opgroeit-met-een-

vader-en-een-moeder/   

 In Canada  vielen 6 politieagenten binnen in een Paasdienst. Pastor Artur 

Pawlowski brult hen buiten: nazi’s, Gestapo, psychopathische fascisten buiten! 

(Onze huidige kerkelijke hiërarchie blijkt hoofdzakelijk slechts hevig te worden 

wanneer de Kerk zich niet genoeg aanpast aan een verworden moderne 

cultuur!): https://www.lesalonbeige.fr/un-pasteur-canadien-expulse-les-

policiers-venus-faire-un-controle-a-paques-dans-son-eglise/ ; met uitleg in de 

Jensen show, vanaf 17’: https://jensen.us2.list-

manage.com/track/click?u=9b8b11cc215b8bcb7490cc382&id=81f0b3826c&e

=82e4d6ffe5 

 De Goede Week prachtig ingezet met Bach: https://www.golfbrekers.be/bach-

op-palmzondag/  

 Mgr. Rob Mutsaerts (Nl) schaamt zich voor mgr J. Bonny: 
https://vitaminexp.blogspot.com/ 

 Kard. Burke over de huidige kerkelijke hete hangijzers:  
https://www.youtube.com/watch?v=i-C8swirrm4 

 Een lofzang op Pasen en de christelijke symbolen: 
https://www.golfbrekers.be/cyclus-58/  

 De zeven wonderen in Jeruzalem, plaatsen van Jezus lijden, sterven en 
verrijzen. Echt mooi: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMjenounhBlyfatDREft4Q61BBAeP1y
Bz&utm_source=nieuws_week_abo_all&utm_campaign=19c80376d7-
2018wk3_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7fe09f989c-
19c80376d7-90249885&mc_cid=19c8037  

 Zinvolle meditatie over de Verrijzenis van Christus: 

https://www.lesalonbeige.fr/les-belles-figures-de-lhistoire-sur-cnews-jesus-la-

resurrection/    
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Palmzondag: uitdelen en zegenen van de olijventakken en processie met ezel, die niet naar 

binnen wilde. (let op: die met 4 poten, dát is de ezel!) 

 

 

 

  
 

Witte Donderdag: voetwassing en “coena Domini” 

 

 

 



   
 

Goede Vrijdag: begrafenis, waken bij het graf en Paasmorgen 

 

 

   
 

Paasnacht en Paasmorgen 

 

 

   
 

Paasmaandag uitstap in de woestijn: hout zoeken, ajuinen pellen en braden op het vuur 

 

 

 

 

Twee arbeiders in de kaarsenfabriek: vader en zoon. 

 



 

 
 

Permacultuur: mest en droge takjes met stro bedekt; nagenoeg geen onkruid of wilde takken 

meer, maar wel knoflook, ajuinen, aardbijen, bonen… en ’n luchtige grond 

 

 

   
Kweekvijver voor vissen: het aanbrengen van rotsstenen en zand. 

 

 

 

P. Daniel 


