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Flitsen uit het leven van de gemeenschap Mar Yakub 

’s Morgens en ’s avonds is het vrij druk op de weg die van het dorp Qâra naar het Anti-

Libanon gebergte voorbij ons  klooster loopt.  Boeren rijden met hun moto, tractor, 

bestelwagen of kleine vrachtwagen naar hun boomgaarden. Nu was het de 

kersenoogst. De kersen uit het gebergte zijn van prima kwaliteit. En ieder jaar opnieuw 

gebeurt het dat we toevallig op de weg zijn, dat een boer stopt, een plastiek zak neemt 

en die vol doet met kersen en ze met een brede glimlach geeft. Het zijn moslims 

waarmee we nooit enig persoonlijk contact hadden. Dat is de familiegeest van Syrië.  

De grootste misdaad tegen de menselijkheid aller tijden is en blijft voor ons de wettig 

erkende praktijk van de moord op de ongeboren kinderen of abortus. Daarom hebben 

we in de gemeenschap al lang geleden beslist iedere vrijdag de Eucharistie op te 

dragen voor deze intentie. We bidden voor alle geaborteerde kinderen, waarvan velen 

op gruwelijke wijze vermoord werden/worden, voor hun moeders en vaders, voor de 

dokters-moordenaars (i.p.v. ‘genees’heren) en allen die hieraan hebben meegewerkt. 

We bidden opdat deze grootste van alle misdaden een einde zou nemen. Ondertussen 

hebben we de hoogste waardering voor het schitterende werk van de  Duits-

Amerikaanse  advocaat R. Fuellmich en zijn internationale groep die allen die de 

“coronaschande” in leven houden, willen veroordelen wegens misdaden tegen de 

menselijkheid. Dit  is voor ons dan de 2e grootste misdaad, na abortus. 

Ondertussen hebben we van ver of dichtbij nog geen last gehad van de covid 19, dat 

nu nagenoeg het hele leven van de wereldbevolking bepaalt. Toch vernemen we dat 

in Europa de meest alarmerende berichten over de covid 19 in Syrië verspreid worden, 

met een knalrood gekleurde landkaart en dat het reizen naar Syrië ten stelligste 

afgeraden worden. De westerse huichelarij tegenover Syrië kent geen grenzen. 

Inmiddels is de tijd van de bezoeken weer aangebroken zodat regelmatig grote 

groepen vrouwen, mannen en kinderen in ons  klooster binnen stromen. Volgens het 

heersende bijgeloof zouden wij dus allemaal  al lang moeten besmet zijn. Voor ons is 

het een griep zoals er ieder jaar een of meerdere komen en gaan,  waarvoor je de 

gewone voorzorgsmaatregelen in acht neemt en waarbij je rekent op je eigen 

afweersysteem. Daarom hebben we ook bij de viering van de Eucharistie nooit de 

minste beperking toegelaten. De liturgie werd niet bezoedeld door maskers of afstand 

houden, handschoenen, ’n ziekelijke aanrakingsangst of  poetsdrang. En de heilige 

Communie wordt nog steeds voor iedereen door de priester met indoping op de tong 

uitgereikt. Wanneer het geloof in de kracht van de heilige liturgie verdwijnt, komen er  

allerlei vormen van ziekmakend bijgeloof voor in de plaats. De heilige Paulus is zeer 

duidelijk voor hen die de Eucharistie minachten: “Daarom zijn er onder u zovelen ziek 

en zwak en zijn er een aantal gestorven” (1 Korintiërs 11, 30)! 

Westerse, gulle humanitaire hulp…voor terroristen 

Volgens een beslissing van de VN Veiligheidsraad is er in het N van Syrië nog één 

overgang vanuit Turkije open voor “humanitaire hulp” aan Idlib, nl. Bab al-Hawa. 

Rusland en China hebben als eerder zich verzet tegen drie andere overgangen die 



ook gesloten werden. Deze éne overgang mag open blijven tot 10 juli. Vanuit het 

westen en nu ook vanwege Artsen zonder Grenzen (AZG) klinkt een hartstochtelijke 

kreet om tenminste deze grensovergang open te laten en liefst ook de drie andere te 

heropenen.  

Wie worden nu ontroerd door deze kreet om hulp? Bedriegers,  lafaards en criminelen. 

Wie immers nuchter naar de werkelijkheid kijkt, krijgt een heel ander beeld. De 

terroristen in Idlib hebben geen enkele last van westerse sancties die het Syrische volk 

wurgen. Zij zelf plunderen en terroriseren de bevolking in Idlib, die ze aan hun sharia 

onderwerpen.  Ze krijgen alle hulp van de VS en Turkije om zoveel mogelijk  aanslagen 

te plegen op de bevolking die werd bevrijd en nu onder bescherming van de Syrische 

regering leeft. Turkije en de VS gaan onverminderd door in het afstoken van de oogst 

en stelen van graan. Er gaat geen week voorbij of een konvooi  VS trucks vervoeren 

gestolen graan uit de silo’s. Op 16 Juni 2021 waren het weer 32 VS trucks! Koerden 

met steun van de  VS blijven 90 % van de Syrische oliebronnen stelen. Zo zijn de 

grensovergangen voor het westen een voorwendsel om de terroristen in Idlib te blijven 

steunen, ook met wapens, vanuit Turkije, langs een overgang zonder  controle van de 

regering. De VS beweren de terroristen te bestrijden, maar geven in feite voor 

miljarden dollars wapens aan Al Qaeda groepen in Syrië 

(https://dissident.one/2021/06/22/vs-voeden-syrische-oorlog-met-nieuwe-

wapenleveringen-aan-al-qaeda-terroristen/). Welnu, het zijn al deze moordenaars van 

het Syrische volk, dieven en criminelen die  voor het wereldforum nu pleiten voor 

“humanitaire hulp” (voor de terroristen)! Daarom is het antwoord van Rusland kort en 

klaar: humanitaire hulp aan de Syrische bevolking wordt gegeven in afspraak met 

Damascus, langs de Syrische regering. (Vergelijk de pure huichelarij van onze vrt zoals 

de hele Atlantische berichtgeving : https://www.hln.be/nieuws/artsen-zonder-grenzen-

luidt-alarmbellen-sluit-laatste-grensdoorgang-in-syrie-niet~a50d5c1f/  met deze 

eerlijke, waarheidsgetrouwe weergave van Eva Barlett: https://www.rt.com/op-

ed/526755-western-sanctions-killing-syria/ en Kevin Karp: https://www.rt.com/op-

ed/526862-idlib-western-aid-terrorists/).   

Het wordt tijd dat de eindbalans gemaakt wordt: “De derde wereldoorlog, waarbij 116 

landen zich keerden tegen Syrië, toont nu de overwinning van Syrië, Iran en Rusland 

en de militaire nederlaag van de 116 westerse landen en hun bondgenoten. Het 

ogenblik is voor de verliezers gekomen om  hun misdaden te erkennen en de 

aangerichte schade te vergoeden (minstens 400.000 doden, 400 miljard dollar schade 

en 100 miljard dollar voor de Russische bewapening” (Thierry Meyssan, 22 juni: 

https://www.voltairenet.org/article213431.html).  

Een schokkend getuigenis 

Een joodse vrouw, Vera Sharov,  die de holocaust overleefde, getuigt voor R. 

Fuellmich in het kader van het Neurenberg 2 proces. Ze wijst op vele gelijkenissen 

tussen hetgeen ze toen beleefde en wat ze nu meemaakt. Joden werden toen 

voorgesteld als de pest voor de bevolking. De onmenselijke verplichtingen van 

uitsluiting werden beschouwd als noodzakelijke maatregelen om de volksgezondheid 

te beschermen, precies zoals nu. De gele ster van toen is nu het mondmasker. De 
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uitsluiting gebeurt nu op grond van al of niet gevaccineerd zijn, allemaal voorgesteld 

als noodzakelijk voor de gezondheid. De wetenschappelijke protesten worden 

gesmoord. Wetenschap komt in dienst van de politiek en de politiek is enkel gericht op 

het uitroeien van mensen, precies zoals nu. Alleen is het nu veel erger. Het programma 

van uitroeiing van Hitler betrof alleen   Europa. Nu gaat het om een wereldwijde 

genocide. Wanneer de eerste dramatische gevolgen van de covid 19 vaccinatie 

bekend werden, zou in normale omstandigheden iedere vaccinatie gestopt zijn. Nu 

wordt een hogere versnelling ingeschakeld om te benadrukken dat ook kinderen (!?) 

moeten gevaccineerd worden. Het gaat hierbij niet alleen om geld maar ook om macht. 

Een kleine superrijke elite werd miljarden rijker doordat een massa mensen in de 

armoede werd geduwd. Ze ziet hoe een hele wereldbevolking onderworpen kan 

worden aan  de meest mensonwaardige dictatuur, en dat werkt voor deze elite blijkbaar 

als een verslaving. Het eugenetisch programma van de nazi’s werd als een goed 

geoliede machine doorgevoerd en alle officiële instanties moesten meewerken, 

precies zoals nu. Medisch personeel en  gezagsdragers zorgden er voor dat ontelbare 

ouderen in de meest onmenselijke, totale isolatie stierven. Ze deden hun plicht om 

deze bejaarden als dieren te laten creperen, zogenaamd voor de bescherming van de 

volksgezondheid! Op het einde wijst Vera Sharav nog op het nazi-verleden van Klaus 

Schwab, vader en zoon, voorzitter en stichter van het Wereld Economisch Forum. In 

de media werd zijn verleden vóór 1970 volledig gewist (video van 45’, Engels met 

Franse vertaling en Franse ondertiteling: https://rumble.com/vhwp3z-holocauste-2.0-

linterview-choquante-de-vera-sharav.html). Wie dit getuigenis rustig bekijkt en 

beluistert en dan nog gelooft in corona, de  maatregelen en de massa vaccinatie als 

dienst aan de volksgezondheid, is een verstokte naïeveling  of… medeplichtige 

crimineel.  

Een black-out.  

Honderd jaar geleden (14 juni 1921) werd de 8-uren werkweek bij wet vastgelegd. Ook 

onze media gaven daarover een correcte historisch beschrijving met de 

verantwoordelijke politiekers. En toch missen wij in dergelijke uiteenzettingen altijd nog 

de belangrijkste achtergronden. Het was uiteraard een vooruitgang en een erkenning 

van de menselijke waardigheid, wanneer wettelijk de uitbuiting van arbeiders werd 

gestopt, wanneer kinderarbeid werd afgeschaft en mensen niet meer verplicht waren 

om 7 op 7 dagen te werken om hun gezin te onderhouden. Wetten die dit regelden 

worden terecht als mijlpalen erkend. Politici die zich daarvoor oprecht hebben ingezet 

verdienen al onze waardering. En toch. Wie zijn  het die niet alleen streden voor een 

beperking van de werkuren maar voor een waardering en bescherming van het 

gewone volk, een zorg voor weduwen en wezen, verzorging van zieken en 

gehandicapten, onderwijs voor arme kinderen … Wie zijn het die zorgden voor de 

gehele mens in de verschillende  situaties tegelijk en de fundamenten hebben gelegd 

voor onze welvaartsmaatschappij? Dat is in onze geschiedschrijving blijkbaar nog een 

volledige black-out. Waarom? Omdat je dan terecht komt bij het Evangelie van Jezus 

Christus, het christelijk geloof en de katholieke Kerk en daarover mogen nu in het 

openbaar alleen maar de misbruiken verteld worden. In werkelijkheid waren het 

eenvoudige pastoors die begonnen een kas aan te leggen voor hen die geen inkomen 

meer hadden. Zusters en broeders begonnen een schooltje voor de armste kinderen 

en een verpleging voor zieken die geen middelen meer hadden om zich te laten 
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verzorgen. Het gaat dan over de lofwaardige geschiedenis van de “sociale katholieken” 

zoals kanunnik J. Triest, priester Daens en kardinaal Cardijn om er maar enkelen te 

noemen uit ons eigen midden, naast zovele bezielde christenen (zie onze inleiding 3 

weken geleden, XVI.23) Zij zagen de nood van medemensen die nergens geholpen 

werden en ze gaven hun leven voor hen, volgens Jezus’ Woord: “Al wat gij gedaan 

hebt voor een van deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan” 

(Mattheus 25, 40). 

En dit nog 

▪ Ons vorig bericht zeer treffend geïllustreerd met 7 video’s: 1. Duidelijke 

verklaringen van R. Fuellmich, 2 mooie voorstelling van ngo Preemptive Love 

Coalition,3. Getuigenis van christen vrouw Hatune Dogan uit Turkije, 4. 

Christenen uit verschillende steden in Syrië, 5. Christenen in Libanon, 6. Hoe 

een wereldvreemde EU ons probeert wijs te maken dat de problemen in Libanon 

helemaal de schuld van Libanon zelf zijn, 7. “Libanon is een boodschap”:  

https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-220/ 

▪ Een goed overzicht weer van Syrië met 8 video’s: 

https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-125/ 

▪ De westerse media vertellen dat Syrië lijdt onder een tekort aan graan omwille 

van de droogte. Het stelen  van grote voorraden graan, het afstoken van de 

oogst, stelen van olie, gas, de sancties, de terroristische aanslagen worden 

niet vermeld. Westerse huichelarij kent geen grenzen: https://www.rt.com/op-

ed/527401-syria-wheat-shortage-drought-sanctions/  

* 

▪ Ruime en degelijke informatie: de kracht van de onthulling / Coronavaccinatie: 

wat u moet weten / Verzwegen feiten van vliegtuiglanding / Lied: geen betere 

tijd: www.kla.tv/nl  

▪ Verbijsterend! Bij alle gevaccineerden blijft een muntstukje plakken op de 

plaats van de injectie. Voor alle soorten vaccinaties! Er schijnt iets magnetisch 

in de ‘vaccin’ te zitten wat men trouwens met een smartphone schijnt te 

kunnen ontdekken. Doe zelf de proef! 

https://gloria.tv/post/3DjqfEmJmaBN2pifY3swcFmvy 

▪ De moedige Finse volksvertegenwoordiger Ano Turtiainen waarschuwt 

regering en media dat ze schuldig zijn aan volkerenmoord als ze het fabeltje 

van de “veilige” covid 19 vaccins blijven voorhouden en vraagt: hoeveel 

doden en zware zieken moeten er nog vallen?: 

https://www.mondialisation.ca/un-depute-finlandais-avertit-le-gouvernement-

quil-est-coupable-de-genocide-pour-avoir-induit-le-public-en-erreur-sur-les-

injections-covid-19/5657539  

▪ Bill Gates door honderden Belgen voor de rechter  gedaagd: 

https://www.ninefornews.nl/het-is-begonnen-honderden-belgen-slepen-bill-

gates-voor-de-rechter/  

▪ Robert F. Kennedy jr. geeft indrukwekkende  lijst van sterfte en ernstige 

ziektes als gevolg van de vaccins van Bill Gates: 
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https://www.ninefornews.nl/robert-f-kennedy-jr-gaat-los-op-bill-gates-dit-

heeft-hij-op-zn-kerfstok-2/  

▪ Hoe de covid 19 vaccins ons ziek maken: 

https://www.frontnieuws.com/nucleinezuur-vaccins-gebruiken-een-

genenkanon-die-gemuteerde-code-in-je-cellen-dwingt-om-prionen-te-maken-

die-je-bloed-verstoppen/  

▪ De grote gevaren van de mRNA vaccins: https://commonsensetv.nl/uitvinder-

mrna-technologie-alarm-dit-doet-het-vaccin-met-u-en-uw-recht-is-dit-te-weten/  

▪ Dat covid 19 vaccins veilig zouden zijn  voor kinderen wordt door de 
gezaghebbende Engelse dr. Coleman met verpletterende bewijzen weerlegd. 
De leugens van de BBC zullen kinderen doden: 
https://vernoncoleman.org/videos/lies-bbc-will-result-children-dying  

▪ Dr. Nicole Delépine: kinderen vaccineren is medisch, wetenschappelijk, 

ethisch onverantwoord: https://www.mondialisation.ca/vacciner-les-

adolescents-contre-le-covid-stupidite-mathematique-medicale-

ethique/5657581   

▪ Gezonde jongen van 13 j sterft drie dagen na tweede covid 19 vaccin: 

https://www.rt.com/usa/527177-twitter-vaccine-boy-died-heart/  

▪ Vier piloten van Britisch Airways sterven ten gevolgen van covid 19 vaccin: 

https://www.mondialisation.ca/4-pilotes-de-british-airways-morts-a-la-suite-

dinjections-du-vaccin-contre-la-covid-19-alors-que-lespagne-et-la-russie-

interdisent-le-statut-vaccine-pour-le-transport-aerien/5657620  

▪ Jean-Yves Jézéquel stelt zich resoluut achter onze Vlaamse dr. Geert 

Vanden Bossche als een van de grootste vaccin-experts met wereldnaam. 

Zijn wetenschappelijk volkomen verantwoorde waarschuwing wordt noch 

door de politici noch door de media gehoord: 

https://www.mondialisation.ca/dernier-avertissement-par-le-dr-vanden-

bossche/5657547  

▪ Heel interessante besluiten van socioloog die grondig de corona-

ontwikkelingen heeft bestudeerd en ziet dat het een bijzonder geraffineerde, 

duivelse campagne is:  https://www.mondialisation.ca/ce-que-je-sais-et-ne-

sais-pas-sur-le-virus-sras-cov-2/5657560  

▪ Amerikaanse cardioloog prof M. McCullough ziet 2 fazen in corona 

campagne: 1e het virus moet vooral ouderen uitschakelen, 2e een vaccin 

voor allen en vooral voor kinderen moet de rest elimineren. Het is bio 

terrorisme in 2 etappen: https://www.mondialisation.ca/selon-le-dr-

mccullough-les-vaccins-covid-representeraient-la-seconde-etape-dune-

attaque-bio-terroriste/5657537 

▪ Felle aanklacht tegen Bill Gates omwille van zijn streven naar een ‘genetische 

genocide’ langs   synthetisch voedsel, ‘vegetarisch vlees’ (verbonden met 

abortuscentra)…: https://rumble.com/vijhz3-the-sequel-to-the-fall-of-the-cabal-

part-12-2021.html  

▪ Vier Duitse specialisten die uitleggen wat de coronamaatregelen onze 

kinderen aandoet: https://www.youtube.com/watch?v=0gSsVz3iLhQ . Een 

prima toelichting hierop: https://www.golfbrekers.be/een-stille-tragedie/  

https://www.ninefornews.nl/robert-f-kennedy-jr-gaat-los-op-bill-gates-dit-heeft-hij-op-zn-kerfstok-2/
https://www.ninefornews.nl/robert-f-kennedy-jr-gaat-los-op-bill-gates-dit-heeft-hij-op-zn-kerfstok-2/
https://www.frontnieuws.com/nucleinezuur-vaccins-gebruiken-een-genenkanon-die-gemuteerde-code-in-je-cellen-dwingt-om-prionen-te-maken-die-je-bloed-verstoppen/
https://www.frontnieuws.com/nucleinezuur-vaccins-gebruiken-een-genenkanon-die-gemuteerde-code-in-je-cellen-dwingt-om-prionen-te-maken-die-je-bloed-verstoppen/
https://www.frontnieuws.com/nucleinezuur-vaccins-gebruiken-een-genenkanon-die-gemuteerde-code-in-je-cellen-dwingt-om-prionen-te-maken-die-je-bloed-verstoppen/
https://commonsensetv.nl/uitvinder-mrna-technologie-alarm-dit-doet-het-vaccin-met-u-en-uw-recht-is-dit-te-weten/
https://commonsensetv.nl/uitvinder-mrna-technologie-alarm-dit-doet-het-vaccin-met-u-en-uw-recht-is-dit-te-weten/
https://vernoncoleman.org/videos/lies-bbc-will-result-children-dying
https://www.mondialisation.ca/vacciner-les-adolescents-contre-le-covid-stupidite-mathematique-medicale-ethique/5657581
https://www.mondialisation.ca/vacciner-les-adolescents-contre-le-covid-stupidite-mathematique-medicale-ethique/5657581
https://www.mondialisation.ca/vacciner-les-adolescents-contre-le-covid-stupidite-mathematique-medicale-ethique/5657581
https://www.rt.com/usa/527177-twitter-vaccine-boy-died-heart/
https://www.mondialisation.ca/4-pilotes-de-british-airways-morts-a-la-suite-dinjections-du-vaccin-contre-la-covid-19-alors-que-lespagne-et-la-russie-interdisent-le-statut-vaccine-pour-le-transport-aerien/5657620
https://www.mondialisation.ca/4-pilotes-de-british-airways-morts-a-la-suite-dinjections-du-vaccin-contre-la-covid-19-alors-que-lespagne-et-la-russie-interdisent-le-statut-vaccine-pour-le-transport-aerien/5657620
https://www.mondialisation.ca/4-pilotes-de-british-airways-morts-a-la-suite-dinjections-du-vaccin-contre-la-covid-19-alors-que-lespagne-et-la-russie-interdisent-le-statut-vaccine-pour-le-transport-aerien/5657620
https://www.mondialisation.ca/dernier-avertissement-par-le-dr-vanden-bossche/5657547
https://www.mondialisation.ca/dernier-avertissement-par-le-dr-vanden-bossche/5657547
https://www.mondialisation.ca/ce-que-je-sais-et-ne-sais-pas-sur-le-virus-sras-cov-2/5657560
https://www.mondialisation.ca/ce-que-je-sais-et-ne-sais-pas-sur-le-virus-sras-cov-2/5657560
https://www.mondialisation.ca/selon-le-dr-mccullough-les-vaccins-covid-representeraient-la-seconde-etape-dune-attaque-bio-terroriste/5657537
https://www.mondialisation.ca/selon-le-dr-mccullough-les-vaccins-covid-representeraient-la-seconde-etape-dune-attaque-bio-terroriste/5657537
https://www.mondialisation.ca/selon-le-dr-mccullough-les-vaccins-covid-representeraient-la-seconde-etape-dune-attaque-bio-terroriste/5657537
https://rumble.com/vijhz3-the-sequel-to-the-fall-of-the-cabal-part-12-2021.html
https://rumble.com/vijhz3-the-sequel-to-the-fall-of-the-cabal-part-12-2021.html
https://www.youtube.com/watch?v=0gSsVz3iLhQ
https://www.golfbrekers.be/een-stille-tragedie/


▪ Het post-vaccinatie drama wordt met de dag erger: 

https://www.mondialisation.ca/les-temoignages-des-drames-post-

vaccination-saccumulent-chaque-heure/5657626  

 

* 

▪ Sonja van den  Ende zal het “democratisch extremisme” van de EU verlaten 
voor een plek waar voor ’n journalist nog enige vrijheid is: Western Democratic 
Extremism Is Out Of Control (oneworld.press) 

▪ De Nederlandse Buiten Parlemantaire Onderzoeks Commissie 2020 gaat 
samenwerken met R. Fuellmich  (BPOC   2020): 
https://www.youtube.com/watch?v=2W-0FMu77-4 

▪ Chantage, leugen en dementie in de verhouding van VS met Duitsland: 

https://www.golfbrekers.be/met-zon-vriend/ 
▪ De duistere wegen van Tony Blinken: https://www.golfbrekers.be/de-cirkel-

van-de-driehoek/  
* 
 

▪ VS en VK hangen ostentatief regenboogvlag aan hun ambassades in Moskou. 

G. Soros en het westen voeren er destructieve acties tegen huwelijk en gezin 

en de traditionele waarden van Rusland, aldus Russische senator Margarita 

Pavlova: https://www.lesalonbeige.fr/russie-la-propagande-anti-famille-vient-

de-letranger/  

▪ Weg met de regenbooggekte. Proficiat Orban! Hongarije, de toerkomst van 

een moreel vernieuwd  Europa! https://www.golfbrekers.be/regenbooghysterie/  

▪ Interessante en uitgebreide geschiedenis van wat wij nu “politieke correctheid” 

noemen: https://www.golfbrekers.be/de-geschiedenis-van-de-politieke-

correctheid-2/   

▪ Op weg naar een bedenkelijke zaligverklaring van Robert Schuman: 

https://www.golfbrekers.be/heilige-eu-apostel/   

▪ Belgische  voetbalgekte en rechten van de Vlaamse én Belgische bevolking: 

https://www.golfbrekers.be/cyclus-64/   

▪ Wereldoverzicht van de toenemende christenvervolging: 

https://www.golfbrekers.be/toename-wereldwijde-christenvervolging/  

▪ Europese Unie keurt verregaande abortuswet goed en noemt het een 

“mensenrecht” (378 voor, 255 tegen, 52 onthoudingen). Deze wet is een 

schending van de eerbied voort het loeven en kan  op geen enkele morele 

verantwoording rekenen maar zal juridisch de grootste ravage aanrichten: 

https://www.lifenews.com/2021/06/24/european-union-approves-report-calling-

killing-babies-in-abortions-a-human-right/  
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De kleine binnentuin 

  
“Zatar” en lavendel drogen 

  
Lavendel en citroenkruid groeien her en der 



  
Herstellingswerken aan plastieken bodem van de visvijver en poetsen van 

het “zwembad” voor de kinderen. 

 

 
 

P. Daniel 

 

 

 


