
XVI.29 

Vrijdag 16 juli 2021 

Flitsen 

Sadad: naaiatelier voor doofstommen 

Eind vorige week nodigde Abouna Michaël, de jonge dynamische Syrisch-orthodoxe 

priester van Sadad ons uit. Hij wilde ons het naaiatelier laten zien. Sadad is een 

uitsluitend christelijk dorp met verschillende kerken en zonder moskee. Het wordt 

tweemaal in de Bijbel vernoemd (Numeri 34, 8 en Ezechiël 47, 16). Je ziet er ook geen 

gesluierde vrouwen of meisjes, zoals overal elders. We werden ontvangen door een 

joviale man, die de tweede verdieping van zijn huis gratis ter beschikking gesteld heeft 

voor het atelier. Hij is een handige kerel die allerlei kapotte toestellen en apparaten 

van de mensen repareert, allemaal gratis. De trap ligt  vol met resten van afgedankte 

apparaten.  De tweede verdieping is een ruime zaal met vier ramen en veel licht. Van 

de gemeenschap Mar Yakub heeft de priester 20 naaimachines gekregen (mede dank 

zij de financiële steun van velen van jullie, waarvoor dank). Daarmee is hij gaan 

onderhandelen en uitwisselen zodat hij nu 6 industriële machines (protex) heeft met 

een professioneel snijmachine en strijkmachine. Bij mijn  laatste “vakantieverblijf” aan 

ons land kreeg ik van de groep rond Macrotrends  (Brecht Arnaert: www.macrotrends.be) 

een flinke som mee  en daarmee heeft Abouna Michaël materiaal kunnen aankopen, 

o.a. 650 kg zuivere katoen (100 %). Er zijn  in Sadad een 30-tal doofstommen. Hiervan 

worden er opgeleid om met de professionele machines te werken en kwaliteit 

ondergoed te maken. Een lange administratieve weg is hieraan vooraf gegaan alsook 

vele andere moeilijkheden. Abouna Michaël toonde de documenten waarmee 

uiteindelijk de toestemming gegeven werd om op die plaats een atelier te openen. Er 

zijn verder nog allerlei kleine zaken vereist: een kenteken in ieder kledingstof met de 

nodige gegevens er op, een sticker op de verpakking en zelfs een stukje wit karton om 

bv. het onderlijfje dat ingepakt is zijn vorm te laten behouden. Op het dak staan 15 

grote zonnepanelen, verbonden met 9 batterijen die voor voldoende  elektriciteit 

zorgen. Deze hebben ze langs ons gekregen van de Indische barefootcollege.org. Na 

de uitgebreide uitleg werden we uitgenodigd op de vergadering van de doofstommen 

die wekelijks samenkomen. Ze waren nu met een vijftiental. Wat ons sterk opviel was 

de eenvoud en oprechte vreugde die er onder hen heerst. Ze leerden ons enkele 

grappige tekens van de gebarentaal om de dagen van de week aan te duiden. Voor 

de zondag wordt een kruisteken gemaakt, voor de zaterdag wordt aan het hoofd de 

knop omgedraaid, voor de gebedsdag van de moslims zijn  het twee handen naast het 

hoofd die bewegen, voor de vijfde dag gaat men met de handen naast het gezicht om 

aan te geven dat op die dag de vrouwen aan hun make-up werken.. We leerden ook 

het alfabet in gebarentaal. Als afscheid kregen we het teken opgespeld dat liefde 

betekent en dat gebruikt wordt om te zeggen: ik hou van je, je bent welkom, dank je 

wel…Rijk beladen met de nodige informatie  en met de vriendschap van deze groep 

keerden we terug. Wie kan het ons  kwalijk nemen dat wij nu reclame maken voor het 

mooie, aangename en vooral gezonde ondergoed (100 % katoen) van de 

doofstommen van Sadad, terwijl zovelen misschien hardnekkig met een te strakke en 

ziekmakende nylonkleding blijven rondlopen?  

http://www.macrotrends.be/


Het christendom sterft waar het geboren is 

Tien wetenschappers (politicologen, theologen, historici) hebben een boek 

geschreven over “Le XXIe siècle du christianisme”, onder leiding van prof. Dominique 

Reynié, directeur-generaal van de  stichting voor politieke vernieuwing. Hun bevinding 

is duidelijk. Het christendom is omwille van vervolging aan het uitsterven daar waar 

het ontstaan is, nl. in het Midden Oosten,. 

Het christelijk geloof heeft doorheen de eeuwen altijd een merkwaardige vitaliteit 

gekend. Het is ontstaan in de tijd van het Romeinse Rijk, waardoor het bloedig werd 

bestreden en onderdrukt. Drie eeuwen lang kende het met afwisselende perioden 

heftige vervolgingen, waardoor het zich tevens wereldwijd verspreidde. Toen het 

Romeinse Rijk instortte, bleef het Kruis overeind. Vanaf de vierde eeuw genoot het 

christendom van alle nodige vrijheid, bouwde schitterende kerken en basilieken en 

drukte zijn stempel op het openbare leven. Het is echter ook vanaf deze tijd dat grote 

ketterijen de christelijke gemeenschap zelf zullen verscheuren.  Uiteindelijk heeft 

iedere ketterij de fundamenten van het christelijk geloof meer gezuiverd en versterkt. 

In Europa lijkt het christelijk geloof veel van zijn creatieve veerkracht verloren te 

hebben, niet het minst bij de kerkelijke hiërarchie zelf. Versterking  komt er vanuit de 

protestantse evangelische christenen en  vanuit de traditionalistische katholieken, die 

evenwel vanuit eigen midden soms worden tegengewerkt. Een algemene regel is dat 

een gemeenschap die het de gelovigen moeilijk maakt om te leven, dikwijls de 

veerkracht van de gelovige gemeenschap versterkt. 

Het christendom is de verdediger van de scheiding tussen kerk en staat, wat in onze 

tijd door  twee bewegingen fel wordt bestreden. De eerste is het islamisme  dat een 

theocratische orde nastreeft. Hierbij is de religieuze macht tevens de politieke macht 

omdat geen enkele scheiding aanvaard wordt tussen religie en politiek. De tweede 

beweging is die van het Chinese communisme, dat aan de religie geen enkele vrijheid 

of onafhankelijkheid gunt. Nu komt hier nog een derde beweging bij: het eenzijdige 

politiek correcte dat door politici en mainstreammedia wordt opgelegd (in het westen). 

Dit bedreigt de democratie maar ook het christelijk geloof. In elk geval wordt het 

christelijk geloof wereldwijd het meest vervolgd. 

Herhaaldelijk hebben we er al op gewezen dat een tragisch gevolg van een 

wereldwijde verwerping van het christelijk geloof is dat de christenen in het Midden 

Oosten met uitsterven worden bedreigd. Deze dreiging  komt van het zogenaamde 

“christelijke westen” zelf. Voordat de VS en Engeland Irak binnen vielen waren er 2 

miljoen christenen. Nu nog ‘n 2 à 300.000. Voordat het westen zijn horden terroristen 

tegen Syrië inzette, waren er 2 miljoen christenen. Nu nog hooguit 700.000. En de 

leegloop gaat verder. Christenen in het westen schijnen niet te begrijpen dat heel de 

boom kan sterven wanneer men zijn wortels doorhakt. 

Tragische omstandigheden kunnen ook heldhaftige inzet opwekken. Een Amerikaans 

christelijk echtpaar, bewust van het gruwelijk onrecht van de VS en het westen 

tegenover de volken van het Midden-Oosten, heeft de ngo gesticht Preemptive Love 

Coalition die wonderen van goedheid verricht, vooral in verband met de 



voedselvoorziening van de meest behoeftigen. Het echtpaar zelf en hun kinderen zijn  

uit Amerika weggetrokken en delen nu het leven van de christenen in Irak. 

Terwijl het orkest speelt… 

De Titanic, het trotse  ‘onzinkbare’ luxe passagiersschip voor trans-Atlantisch verkeer, 

zonk op zijn maidentrip in 1912  in drie uur tijd naar de bodem van de oceaan, ongeveer 

vier kilometer diep. 1522 van de 2223 mensen kwamen om. Er wordt verteld dat op de 

romp geschreven stond “Geen koning en geen God” en dat aan het orkest opdracht 

gegeven werd te blijven spelen terwijl het schip zonk. Wat de ware toedracht ook moge 

zijn, dit is precies  wat we nu meemaken. De menselijke beschaving is snel aan het 

wegzinken naar de dieperik, wat toegedekt wordt met een uiterlijke schijn die wil 

aantonen dat alles prima gaat. 

Wanneer in het Europees Parlement het vermoorden van kinderen in de moederschoot 

als een “mensenrecht” wordt erkend, is ieder greintje menselijke beschaving 

vernietigd. Wanneer zelfs het meest kwetsbare mensenleven in zijn uitzonderlijk 

heiligdom niet meer erkend wordt als heilig, dan is er ook niets meer veilig. 

De zorg voor de gezondheid is nu voor de mensheid de allergrootste “ziekte” 

geworden. Velen leven in panische schrik om besmet te worden, wat hen bijzonder 

kwetsbaar maakt en hen dere goede zorg voor hun gezondheid naar lichaam en ziel 

doet verwaarlozen. Ze volgen  de meest onzinnige dwangmaatregelen en verlangen 

naar een vaccinatie, die steeds meer ziektes en sterfte veroorzaakt. 

De mensheid wordt nu door middel van massale vaccinatie naar haar ongeluk geleid. 

Het is als het merkteken van het beest uit de Apocalyps (13, 15-18). Wie dit 

merkteken niet heeft of met deze cultus niet wil meedoen, wordt radicaal uitgestoten 

uit de samenleving. De excellenties van de politiek samen met altijd dezelfde 

“experten” die van stal gehaald worden, als propagandisten van de meest corrupte 

farmaceutische industrie, blijven onvermoeibaar herhalen dat het een weldaad is 

voor de mens, voor de samenleving en voor heel de mensheid. Hun enige 

bekommernis is: hoe kunnen we zo vlug mogelijk iedereen, ook baby’s en kinderen 

hiermee merktekenen? Hoe kunnen we ieder overtuigen of zelfs verplichten? Het 

orkest blijft onophoudelijk haar enige melodie spelen: deze vaccinatie is veilig en 

werkzaam, ze is de redding en brengt vrijheid en geluk. Dat de werkelijkheid op 

verpletterende wijze het tegendeel bewijst, laten ze  met geen woord tot hen 

doordringen.   De  grootste wetenschappers ter wereld leggen al maanden uit dat 

het niet om een gewoon vaccin gaat maar een gevaarlijk genetisch experiment met 

toxische stoffen die op lange termijn zeer gevaarlijk kunnen  zijn. Honderden, ja, 

duizenden artsen waarschuwen voor deze roekeloze onderneming, maar allen 

worden ze deskundig de mond gesnoerd. Al maanden lang hebben we velen van 

hen in ons wekelijke bericht aan het woord gelaten. Vier op de vijf vrouwen  die in 

de eerste 20 weken van hun zwangerschap een covid 19 vaccin krijgen, brengen 

een doodgeboren kind ter wereld. Dit kun  je trouwens zelf ook in eigen 

kennissenkring vaststellen. Het Europese agentschap EMA zelf meldt al 17.503 

sterfgevallen, verbonden met vaccinatie en 1,5 miljoen nevenwerkingen waarvan 50 



% ernstige. Verblinde politici en media hebben hiervoor geen enkele aandacht. Als 

marionetten van een hogere duivelse macht zijn ze  geobsedeerd  door het zo vlug 

mogelijk merktekenen van iedereen. (https://www.mondialisation.ca/effets-

secondaires-et-deces-lies-aux-injections-experimentales-anticovid/5658240; 

https://www.mondialisation.ca/lobligation-vaccinale-naurait-aucune-justification-ni-

scientifique-ni-legale/5658232).  

En dit nog 

▪ Ons vorig bericht met 8 video’s geïllustreerd: 1. Samenkomst religieuze leiders 

van Libanon in Rome, 2 Palestijnse vluchtelingen in Libanon, 3. Economische 

crisis, 4. Kruidenwinkel in Syrië, 5. Mar Yakub zomer 2015, 6. Charter van de 

VN, 7.Internationaele  gemeenschap draait zijn rug naar Syrië, 8. De 800 

militaire bases van de VS: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-

zonder-poco-bril-223/   

▪ Achtergrondinformatie over de ‘puzzel’ van de humanitaire hulp langs de ene 

overgebleven ‘westerse’ grensovergang met enkele deugddoende berichten 

over Syrië… met 9 video’s: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-128/  

▪ De nieuwe (oude) eerste minister van Libanon Saad Hariri slaagt er niet in een 

nieuwe regering samen te stellen en stapt op: 

https://www.dailysabah.com/world/mid-east/lebanons-pm-designate-hariri-

steps-down-after-months-of-deadlock 

 

* 

▪ Er is verpletterend bewijs dat de covid 19 ‘vaccins’ in de EU reeds meer dan 

15.000 doden maakten en meer dan 1.5 miljoen gewonden (50% ernstig): 

https://www.globalresearch.ca/15472-dead-1-5-million-injured-50-serious-

reported-european-union-database-adverse-drug-reactions-covid-19-

shots/5748346  

▪ Covid 19 ‘vaccins’ veroorzaken nieuwe ziektes en sterfgevallen: 

https://www.globalresearch.ca/covid-19-vaccines-lead-to-new-infections-and-

mortality-the-evidence/5746393  

▪ Duitse studie wijst  op het gevaar van het dragen van mondmaskers voor 

kinderen: https://www.lesalonbeige.fr/une-etude-allemande-pointe-le-

probleme-du-port-du-masque-pour-les-enfants/  

▪ Fotoreportage van manifestaties in Frankrijk tegen vaccinatie en vaccinatie 

paspoort: https://winteroak.org.uk/2021/07/15/liberte-resistance-a-photo-

report-from-france/  

▪ Desastreuse gevolgen van vaccinatie volgens Canadese arts: 

https://www.xandernieuws.net/algemeen/canadese-arts-test-zijn-

gevaccineerde-patienten-62-heeft-nu-al-bloedpropjes/ 

▪ In het gebouw van Café Weltschmerz vond om 2 juli 2021 een dag van “kinder 

vaccinatie awareness plaats met een reeks gastsprekers: 

https://hetanderenieuws.nl/kinder-vaccinatie-awareness-day/  
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▪ Prof P. Capel: kleine superrijke elite wil ons bij de neus nemen en onzen 
vrijheden afnemen: https://www.ninefornews.nl/emeritus-hoogleraar-capel-
verrast-met-geniale-video-zo-worden-we-bij-de-neus-genomen/  
 

* 

▪ Video’s met heldere informatie over het coronabedrog, het zogenaamde 

“mensenrecht” (?!) van abortus, over Bill Gates, Plandemie II, Indoctornatie,  

duizenden overlijdens nar ‘vaccinatie’ : www.kl.tv/nl  

▪ Gesprek van Jorn Luka met Flavio Pasquino beiden felle weerstanders, op 

eigen wijze, als een zoon met zijn vader:  

https://www.jornluka.com/the-trueman-show/the-trueman-show-33-flavio-pasq 

▪ Jacques Attali, adviseur van Mitterand schreef in 1981 hoe de wereldbevolking 

in de toekomst zal uitgedund worden  precies zoals het nu gebeurt! (2 

minuten, Duits met duidelijke Nederlandse ondertiteling): 

https://www.facebook.com/yasayang/videos/199163768881712 

▪ D. Trump komt op voor vrije meningsuiting en begint proces tegen  proces 

tegen Big Tech: Facebook, Twitter, Google (Youtube)  en hun CEO’: 

https://www.globalresearch.ca/covid-19-vaccines-lead-to-new-infections-and-

mortality-the-evidence/5746393  

* 

▪ Het einde van de beschaving: Kees van der Pijl en Karel van Wolferen 

(Nederlands):  https://hetanderenieuws.nl/dit-is-het-einde-van-een-beschaving-

kees-van-der-pijl-karel-van-wolferen/  

▪ De militaire bases van de VS als “bescherming” over heel de wereld: 

https://www.golfbrekers.be/bescherming-van-uncle-sam/  

▪ Waarom de voormalige Oostblok landen nu gemanipuleerd worden om bij de 

EU te komen: Why Former Eastern Bloc European Countries Shouldn’t Be 

Part Of The EU (oneworld.press) 

▪ VS maken puinhoop in Afghanistan en vertrekken dan: 

https://www.golfbrekers.be/een-puinhoop-van-20-jaar-vrijgevigheid/  

▪ Merkwaardige 11-juli toespraak. De moeite waard! 

https://www.golfbrekers.be/11-juli-boodschap-uit-de-kempen/  

▪ Nederlands politierapport en liegende  ministers:  

https://hetanderenieuws.nl/gideon-van-meijeren-en-de-bpoc-aan-tafel-over-

ambtenarencultuur-en-liegende-ministers/  

 

* 

▪ Benedictus XVI zal de geschiedenis ingaan, niet alleen als groot theoloog 

maar als de paus van Summorum pontificum, de liturgische vrede die toont 

dat er in de Kerk plaats is voor iedereen: https://www.lesalonbeige.fr/dans-

lhistoire-on-se-souviendra-de-benoit-xvi-comme-du-pape-de-summorum-

pontificum-le-pape-de-la-paix-liturgique/ 

▪ Verdediging van de traditionele liturgie volgens Summorum Pontificum: 
https://www.lesalonbeige.fr/defense-de-summorum-pontificum-declaration-
dans-la-presse-de-la-federation-internationale-una-voce/ ; 
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http://www.katholiekforum.net/2021/07/09/afbraakbeleid-van-bergoglio-maakt-
de-kerk-ziek-en-de-gelovigen-misselijk/   

▪ Michael J Matt “Ik wil liever sterven voor Christus Koning dan te leven in uw 

globalistische wereld”. Trouw katholiek  zijn wordt nu als misdaad vervolgd 

door de UNO, EU… én de katholieke Kerk zelf! (Engels) 

https://youtu.be/cU_3cQcHjQI 

▪ Een rake reactie tegen de waanzin van de homo-lobby: 

https://www.golfbrekers.be/een-muilpeer-uit-onverwachte-hoek/ 

▪ De “heer Mohamed”  even in het juiste historische kader gezet, maar 

tevergeefs: https://www.golfbrekers.be/dovemansdiscussie-over-leerplan-in-

beieren/ 

▪ Grote verdeeldheid van EU tegenover moedige houding van 

Hongarije:  https://www.bezorgdeouders.be/2021/06/29/de-europese-unie-is-

diep-verdeeld-over-een-initiatief-van-de-benelux-landen-om-hongarije-aan-te-

pakken/ 

▪ Archimandriet Philotheos, abt van het Grieks-orthodox klooster op berg Athos 
zie het werk van de duivel achter de coronavaccinatie: 
HTTPS://RESTKERK.NET/2021/07/07/ABT-VAN-GRIEKS-ORTHODOX-KLOOSTER-
ZIET-HET-WERK-VAN-DE-DUIVEL-ACHTER-HET-CORONAVACCIN/ 

▪  
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      “Textiel van Sadad” en etiketje                              Het teken voor “liefde” 

  

Zonnepanelen en zicht  op Sadad, bovenaan midden: de grote kerk. 

 

         

Met de Syrisch-orthodoxe priester Michaël         Arabisch alfabet in  tekens.                        

en de voorraad katoen (100 %) 

 

 



 

Afscheid 

 
De watervoorziening                                       solar cooker  

 

Oefening van geduld 

 

P. Daniel 

 


