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Flitsen 

Liturgie 

De Byzantijnse liturgie heeft haar eigen logica.  De 2e Pinksterdag was toegewijd aan 

de heilige Geest als de auteur van Pinksteren. En deze zondag werden alle heiligen 

gevierd, als het schitterend resultaat van het werk van de heilige Geest. Daarom is de 

eerste lezing ook genomen uit Hebreeën 11, over de immense  menigte van getuigen, 

die door hun geloof wonderen hebben verricht. Hierbij gaat het niet over bepaalde 

grote heiligen of bijzondere vormen van heiligheid. De nadruk ligt op de heiligheid zelf 

als volmaaktheid van de liefde, die op oneindig verschillende wijzen van plaats en tijd 

beleefd kan worden, onder de creatieve stuwing van de heilige Geest. Zo werd 

“Allerheiligen” de afsluiting van de paastijd. In de Latijnse liturgie wordt nu de heilige 

Drie-eenheid gevierd, oorsprong en einddoel van de schepping en van de mens, de 

bron van alle andere mysteries. 

Het feest van het Allerheiligste Sacrament op donderdag werd in het westen  
ingevoerd, eerst in Luik in 1229 onder stuwing van de heilige Julienne van Cornillon 
om naast Witte Donderdag een aparte dag te hebben voor de aanbidding van Christus’ 
aanwezigheid in de heilige Eucharistie. In de Grieks-Melchitische kerk werd het in de 
18e eeuw ingevoerd en het officie werd samengesteld door de deskundige liturgisten 
en grote dichters, patriarch Maximos Hakim en pater Nicolas Sayegh. Zo vierden ook 
wij op donderdag op byzantijnse wijze dit feest en na de Eucharistie werd en bleef het 
Allerheiligste Sacrament uitgesteld voor de rest van de dag en de nacht tot 
morgenvroeg. We willen graag in een extra aanbidding het lijden van het Syrische volk 
en vooral van het Libanese volk bij de Heer brengen. 

Dag van het kind 

Dinsdagvoormiddag was er naar aanleiding van de internationale dag van het kind op 

1 juni een bijzondere ontmoeting georganiseerd tussen kinderen uit een school in 

Lissabon (CSM, colégio  de Santa Maria) en kinderen van de parochie van Qâra langs 

een groot computerscherm. Onze Portugese zuster Myri zorgde voor de vertaling. De 

ontmoeting begon en eindige aan beide kanten met gebed. Onze kinderen vroegen 

wat ze in Portugal het liefst deden. Vanuit Portugal vroegen ze hoe de kinderen zich 

in Qâra amuseerden en of ze genoeg eten hadden. Vanuit Syrië vroegen ze of de 

kinderen in Portugal nog naar de kerk gingen en alle vingers gingen naar boven. Aan 

Portugese kant hadden allen een mondmasker, aan onze kant niemand! Daarna ging 

de pastoor abouna Georges met de kinderen nog wat zingen in de kerk. Dit is immers 

tevens het kinderkoor. Op de grote binnenkoer werd uiteraard nog een partij voetbal 

gespeeld. ’n Aangename en leerrijke dag voor de kinderen. Ondertussen is hierover 

een artikel verschenen in Portugal in een publicatie van Kerk in Nood 

(https://www.fundacao-ais.pt/pt/noticias/noticias1-portugal---licao-de-vida--em-

encontro-virtual-no-dia-da-crianca-entre-alunos-de-lisboa-e-da-paroquia-de-qara--na-

siria). Daarin wordt gesteld dat de Portugese kinderen vooral de sereniteit, vreugde en 
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moed van de Syrische kinderen bewonderden. Een Syrisch jongetje had inderdaad 

nogal sterk getuigd dat er hier wel een crisis  is maar dat ze toch in vreugde leven en 

dat “het geld ook niet alles is”. Een van de jongens is de zoon van een “martelaar”. Zijn 

vader heeft een ander willen redden uit handen van terroristen en toen het bijna gelukt 

was kreeg hij een kogel door het hoofd. Pas drie dagen later kon zijn lichaam 

opgehaald worden. Kinderen krijgen hierdoor waarden mee voor hun hele leven. 

Een aardbeving met naschokken 

Dat de huidige president de presidentsverkiezingen op 26 mei 2021 zou winnen, kon 

algemeen verwacht worden. Dat deze verkiezingen een uitbarsting zouden worden 

van zulk een feestvreugde en zulk een uitdrukking van het blijvende, eensgezinde 

verzet van het hele volk tegen de leugens, het bedrog en het terrorisme van het 

westen, was een grote verrassing. Dagen voor de verkiezingen begonnen de feesten 

al, niet zozeer om de overwinning van één persoon maar om de fierheid als volk, 

onafhankelijk van buitenlandse druk, verkiezingen te kunnen houden. En na de 

verkiezingsoverwinning barste de feestvreugde over heel het land voor goed uit. De 

massale steun voor de president was nog veel groter dan in 2014. En nog lang na de 

verkiezingen, ja tot nu toe wordt er in de straten van de grote steden massaal gedanst 

en gezongen. Christenen zijn niet erg geneigd tot een personencultus van een 

regeringsleider, maar ze kunnen wel goed het onderscheid maken tussen een 

staatsman en tafelspringers of marionetten van het buitenland.  Bachar al-Assad wordt 

al meer dan tien jaar door westerse politici en media  door het slijk gehaald zoals 

niemand anders terwijl hij de meest populaire regeringsleider in heel de Arabische 

wereld is. Hij kan met zijn vrouw ook overal op bezoek gaan als gewone burger zonder 

escorte en je ziet soms oudere vrouwen die hem hartstochtelijk omhelzen. Hij wilde 

zelf geen president worden,  zelfs niet na de dood (moord?) van zijn  oudere broer 

Bassel en zelfs niet na de dood van zijn vader Hafez. Daarom had hij zich ook als 

gewone oogarts al in 1992 in Londen gevestigd. Onder druk heeft hij het 

presidentschap aanvaardt en zich totaal ingezet voor zijn  volk, dat hem steeds meer  

waardeerde. Hij en zijn gezin werd als geen ander bedreigd. Men heeft hem ooit 

gevraagd waarom hij zichzelf en zijn gezin niet in veiligheid brengt. Zijn antwoord was 

duidelijk: hoe kan ik vragen aan het volk om weerstand te blijven bieden aan de 

onrechtvaardige agressie van buiten af en daarna het land weer op te bouwen, 

wanneer ik zelf ga vluchten? Hij heeft zich altijd koelbloedig verzet tegen de laffe 

aanvallen van de grote mogendheden. De vijanden van het land, die zich paradoxaal 

genoeg “vrienden van Syrië” noemden organiseerden eerst manifestaties met de 

slogan “Bachar weg”. Toen dat niet lukte werden ze grimmiger en stelden de president 

voor als “de beul van zijn volk”, rijkelijk geïllustreerd met verzonnen gruwelen. Hij heeft 

zonder angst stand gehouden en alle middelen gebruikt om de soevereiniteit van volk 

en land te handhaven. Hij heeft gezorgd dat Syrië een lekenstaat blijft en niet ten prooi 

gevallen is aan fanatieke extremisten. De vele verschillende godsdiensten en etnische 

groepen blijven elkaar als één Syrische familie zien en  behandelen in een 

harmonische samenleving. Hij ijvert voor de bescherming van en het behoud van de 

rijkdom van de verschillende godsdiensten en etnische groepen. Ook voor christenen 

zou er op dit ogenblik maar weinig hoop zijn van overleven in Syrië zonder deze 



president. Hij doet al het mogelijke opdat ook christenen hier kunnen blijven en dat hun 

rijkdom, o.a. het behoud van de Aramese taal als de taal van Jezus bewaard blijft. Het 

volk heeft hem op overweldigende wijze hiervoor bedankt en deze verkiezingen 

hebben alle leugens van het westen als een kaartenhuisje doen ineenstorten. 

Westerse politici en media hebben de andere kant op gekeken, zoals te verwachten 

was omdat deze verkiezingen radicaal het tegendeel bewijzen  van wat zij al tien jaar 

uitbazuinen. De feestvreugde en fierheid van het Syrische volk hebben ze stralend 

genegeerd. Ze volharden in hun lafheid en blindheid. De EU heeft de Koerden die, 

gesteund door de VS, 90 % van de oliebronnen stelen nog een flinke steun van 

miljoenen gegeven en tegelijk de sancties tegen het volk gehandhaafd in de hoop dat 

de ellende zo groot wordt dat het volk toch in  opstand komt en ze hun lang gedroomde 

“regeringswissel” kunnen doorvoeren. Het zal ijdele hoop blijven maar wel veel lijden 

veroorzaken. De “humanitaire hulp” van de EU is pure huichelarij. Uiteindelijk wil het 

westen zijn  eigen misdaden verbergen en doorschuiven naar de Syrische president. 

Saddam Housein en Khadafi kunnen de moordenaars van hun volk niet meer voor het 

gerecht dagen. Bachar kan dat nog wel. Het volk zal steeds meer eensgezind 

standhouden rond zijn leger, regering en president en blijven ijveren voor de bevrijding 

van het door Turkije bezette gebied in het NW, van het door de VS en de Koerden 

bezette gebied in het NO en voor de bevrijding van de Golan Hoogten, dat door de 

zionisten wordt bezet.   Inmiddels heeft de president een toespraak gehouden tot het 

volk (zie illustratie van ons vorig bericht, de zesde video, Arabisch met Engelse 

ondertiteling: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-217/; 

Franse vertaling: https://www.mondialisation.ca/syrie-allocution-du-president-bachar-

al-assad-suite-aux-elections-presidentielles-du-26-mai-2021/5657047). Hij dankte en 

feliciteerde het volk voor zijn loyaliteit en blijvende weerstand aan de buitenlandse 

agressie. 

Voor het westen is de oorlog tegen Syrië over heel de lijn een schandelijke mislukking, 

die het niet kan erkennen.  De lekenstaat vervangen  door fanatieke islamisten is een 

nog sterkere lekenstaat geworden. De invloed van Rusland, Iran, China uitschakelen 

of verminderen is spectaculair in het tegenovergestelde uitgedraaid. Hezbollah, als het 

hart van de weerstand tegen de waanzinnige zionistische agressie uitroeien is 

eveneens in het tegendeel uitgevallen. En Assad is herkozen met meer dan 95 % van 

de stemmen en met een opkomst van 78 %! 

Prof. Daniel Kovalik, Internationale Mensen rechten, universiteit Pittsburg 

(Pennsylvania, VS), heeft Syrië doorkruist voor, tijdens en na de verkiezingen. Hij 

bezocht de kapot geschoten delen van de  steden en de  gesofistikeerde, eindeloze 

tunnels en stelt dat de oorlog tegen Syrië al lang op voorhand is gepand door VS, 

NAVO, Saoedi-Arabië, Israël, UAE, Turkije. De verkiezingen zijn  normaal verlopen, 

vindt hij en de explosie van vreugde doet hem besluiten dat deze verkiezingen de 

diepste wil van het volk weerspiegelen: “De wereld zou eerbied moeten hebben voor 

deze keuze en het Syrische volk zijn vrede gunnen, zijn  nationale soevereiniteit en 

de kans om zijn gebroken land herop te bouwen” (31 mei 2021: 

https://www.rt.com/op-ed/525265-syria-war-vote-foreign-peace/)   
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En dit nog  

❖ Ons vorig bericht degelijk geïllustreerd met 6 video’s: 1. Johannes Paulus 23, 

2 + 3 Gregoriaanse gezangen van Pinksteren, 4  Feestende Syriërs in 

Damascus, 5. Verhelderend interview met Michel Raimbaud over de oorlogen 

tegen Syrië, 6. Schitterende toespraak van Bachar al-Assad : 

https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-217/ 

❖ Westerse commentaren op de spectaculaire herverkiezing van Bachar al-

Assad barsten van leugens en huichelarij. Ziehier deskundige antwoorden: 

https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-122/ 

❖ Toespraak van president Bachar al-Assad (Franse vertaling): 

https://www.mondialisation.ca/syrie-allocution-du-president-bachar-al-assad-

suite-aux-elections-presidentielles-du-26-mai-2021/5657047 

❖ Hoe propaganda met  valse argumenten tegen Syrië wordt georganiseerd: 

https://syriapropagandamedia.org/working-papers-2/investigating-war-crimes-

in-syria-justice-and-accountability-or-politics-and-deception-the-case-of-opcw-

iiim-and-their-conjunction;   http://syriapropagandamedia.org/working-

papers/briefing-note-on-the-integrity-initiative  
❖ Leugens van Al Qaida en Witte Helmen ontrafeld: De chemische aanval in Khan 

Shaykhun, Syrië, Al-Qaeda en de Witte Helmen, de leugens ontrafeld – 

FREESURIYAH 

* 

❖ Nieuwsbrief Tegenstroom 25 mei 2021. Een transhumanistische agenda van 

genderneutraliteit? Bill Gates Foundation, Sjoemelen de ziekenhuizen met de 

coronacijfers? Is een vaccinatiepaspoort/app onschuldig?, Petitie Covid-

paspoort, 5G: publieke consultatie, verkiezingen Syrië: 

https://www.bezorgdeouders.be/2021/05/01/nieuwsbrief-cbo-mei-2021/; 

https://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index79.html 

❖ Prof. A. Dalgleish (VK) en dr. Birger Sorensen (Noorwegen) beweren dat sars-
coronavirus-2 niet natuurlijk ontstaan is en geen geloofwaardige natuurlijke 
voorgeschiedenis heeft, maar genetisch gemanipuleerd is, wat men later 
geprobeerd heeft uit te wissen. Inmiddels aanvaardt zelfs dr. A. Fauci dat het 
virus mogelijk uit het laboratorium komt (wat hij illegaal financierde) : 
https://sputniknews.com/asia/202105291083028479-scientists-claim-covid-19-
was-man-made-in-lab-and-retro-engineered-to-hide-origin/  

❖ Dr. Malcolm Kendrick (VK) zegt niets meer te kunnen geloven van wat officieel 

wordt voorgehouden over corona, maatregelen of dat vaccinatie enige 

bescherming zou bieden. Het is allemaal nonsens: https://www.rt.com/op-

ed/525071-doctor-covid-medical-research/  
❖ Nieuw boek, integraal hier te lezen, van prof. Michel Chossudovsky, Crise 

mondiale corona 2020-2021: destruction de  la société civile, dépression 

économique, coup d’Etat mondial et « Grande  réinitialisation ». Ontleding van 

de nuchtere feiten van de hele “coronacrisis”  als bewust georganiseerde 

collectieve hysterie van gewetenloze super rijke miljardairs om een 

werelddictatuur te vestigen: https://www.mondialisation.ca/la-crise-mondiale-

corona-2020-2021-destruction-de-la-societe-civile-depression-economique-

coup-detat-mondial-et-grande-reinitialisation/5657024 
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❖ Prof. B. Bridle, immunoloog (Canada) legt uit dat het in covid 19 gebruikte 
proteine Spyke zelf besmettelijk is: https://www.mondialisation.ca/la-
proteine-spike-est-elle-meme-toxique-et-dangereuse-pour-lhomme-declare-
le-pr-bridle/5657121  

❖ De waarheid over de massa vaccinatie (Engels met Nederlandse ondertiteling). 

Wie zelfs maar de helft hiervan zou zien, gaat nooit dit covid 19 vaccin 

aanvaarden: https://rumble.com/vhux2b-breaking-groot-usa-tv-netwerk-brengt-

waarheid-over-vaccin-aan-het-licht.html 

❖ In landen waar massa vaccinatie werd toegepast is bijna overal het aantal 

sterfgevallen enorm gestegen: https://www.mondialisation.ca/la-vaccination-

de-masse-declenche-un-pic-dans-les-cas-les-deces/5657051  

❖ Het volk wordt wereldwijd in een gigantische economische, mentale en sociale 
crisis gestort en als kers op de taart aan een schandalig medische experiment 
onderworpen. In Oostenrijk is er nog een partij die zich hiertegen verzet 
(Duits): https://www.youtube.com/watch?v=SpT8aiQV7Uo 

❖ Dringend weerstand bieden! https://www.golfbrekers.be/cyclus-63/  
❖ Sam Brokken: massavaccinatie brengt alleen maar nadelen en gevaren mee: 

https://www.golfbrekers.be/coronavaccinaties-en-mogelijke-bijwerkingen/  
* 

❖ De unipolaire wereld eindigt. Het zijn China en Rusland die de kaarten van 

de  nieuwe geopolitiek zullen schudden. De grote tegenstelling zal zijn: 

Eurazië-Atlantisch blok: https://www.mondialisation.ca/les-cartographes-

chinois-et-russes-tracent-lordre-post-unilateral/5657135  

❖ Udo Ulfkotte, de beroemde Duitse journalist  (inmiddels overleden) van de 

invloedrijke Franfurter Algemeine Zeitung vertelt hoe hij de mensen bewust 

moest bedriegen en voorliegen. De gewone media geven voornamelijk vals 

nieuws (Engels): https://deeljevideos.nl/watch/YuiUar4RfBKVEqo 

❖ Thierry Baudet toont naan hoe het rapport van Rockefeller Foundation uit 

2010 onder “Lockstep” alles al beschrijft wat ons nu wordt opgelegd: 

lockdown, mondmaskers, afstand, vaccinatiepaspoort...(Nederlands): 

https://www.youtube.com/watch?v=nwUXLykvBu4  

❖ John Luka en Pieter Stuurman. Voor “agenda 2030” wordt de gezondheid als 

dwangmiddel gebruikt om de mens zelf te veranderen (ontwrichten) door 

“transhumanisme”. Er is hoop vanuit massale weerstand van onder uit: 

https://www.youtube.com/watch?v=nwUXLykvBu4  

❖ Israël wil nog eens 1 miljard dollar van de VS voor wapens “om zich te 

verdedigen”. Het zal de zionistische entiteit alleen maar nog kwetsbaarder en 

onhoudbaar maken: https://www.golfbrekers.be/israel-vraagt-om-dringende-

noodhulp/ 

❖ De afluisterpraktijken onder nauwe bondgenoten: 

https://www.golfbrekers.be/bondgenoot-spel-je-met-een-v-de-v-van-vijand/  

  

 

 

 

* 
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❖ Boeiende getuigenissen tonen de  mythe van “trouwe homorelaties”, de 
intrieste werkelijkheid van obsessie, verslaving, ontrouw achter een schone 
schijn. Aanmoedigen en helpen weerstand te bieden is veel beter: 
https://fortesinfide.nl/index.php/2021/05/29/het-sprookje-van-de-trouwe-
liefdevolle-vrome-homo-relatie-en-de-feiten/ 

❖ De afbraak van wat heilig is wordt steeds erger: https://www.golfbrekers.be/is-

er-dan-niets-nog-heilig/ 

❖ Mgr. Smeets, die opriep om kerken om te vormen tot vaccinatiecentra, krijgt 

na vaccinatie herseninfarct: https://restkerk.net/2021/06/01/mgr-smeets-die-

opriep-om-kerken-om-te-vormen-tot-vaccinatiecentra-krijgt-herseninfarct/ 

❖ Amerikaanse bisschop die in januari het Pfizer-vaccin kreeg, in ziekenhuis 

opgenomen met diverse bloedproppen: 
https://restkerk.net/2021/06/01/amerikaanse-bisschop-die-in-januari-het-pfizer-

vaccin-kreeg-in-ziekenhuis-opgenomen-met-diverse-bloedproppen/Pailolers  

❖ Een gemeenschap van 23 gepensioneerde priesters in Chavanges-en-Paillers 

(Vendée, Frankrijk) wordt gevaccineerd. 21 priesters worden ziek, sommigen 

heel zwaar ziek  en vier sterven: https://www.lesalonbeige.fr/la-mort-frappe-

une-communaute-de-pretres-retraites-qui-venaient-detre-vaccines/.  

❖ Fr. James Altman, pastoor in Wisconsin (VS) spreekt vrijuit. “Je kunt geen 
katholiek en democraat zijn” (democraten bevorderen abortus, homo, 
transgender en zo veel meer). Hij bekritiseert ook het sluiten van kerken en 
de coronamaatregelen. Bij hem communiceren de gelovigen nog eerbiedig 
op de tong. Hij ligt onder vuur bij zijn  eigen bisschop maar krijgt massale 
steun in zijn  parochie en ver er buiten: 
https://www.lifesitenews.com/news/still-fighting-fr-james-altman-says-he-
wont-quit-or-be-sent-away-to-re-education-camp  

❖ Een meisje dat jongen wenste te worden en een jongen die meisje wilde zijn, 

getuigen nu openlijk dat ze er veel spijt van hebben en hun oorspronkelijke, 

echte seksualiteit willen aanvaarden: https://www.rt.com/op-ed/525366-

detransition-trans-male-female/  

❖ Er schijnt een fel, onredelijk verzet te bestaan bij de hoogste kerkelijke 
autoriteiten tegen de “extraordinaire” vorm van de Eucharistie, nl. de oude, 
traditionalistische vorm van Eucharistie vieren: 
https://fortesinfide.nl/index.php/2021/06/02/onredelijke-haat/ 

❖ Een duivelse strijd in de EU om abortus als (on)mensenrecht te laten 
bepalen. Teken de petitie tegen!: https://www.golfbrekers.be/eu-wil-van-
abortus-een-onmensenrecht-maken/ 

❖ Infanticide als mensenrecht! Een rapport van socialist Pedrag Fred Matic wil 
in Europees Parlement abortus doen opnemen als mensenrecht: 
https://vitaminexp.blogspot.com/2021/06/infanticide-als-mensenrecht.html> 

❖ Duitse kardinaal R. Marx biedt ontslag aan: 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/04/crisis-in-het-vaticaan-bijna-compleet-
invloedrijke-kardinaal-ma/  
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Machines worden in de schrijnwerkerij geplaatst. De schrijnwerker van het dorp zal 

ons leren hiermee te werken 

 

Deuren bewerken 



 

Avondrecreatie 

 

Binnentuin krijgt rondom een muurtje  

 

  



Kinderen uit een school in Lissabon in gesprek met kinderen van de parochie van 

Qâra. 

  

Ontbijt in de woestijn  op Sacramentsdag 

 

P. Daniel 

 

 


