
Van:   
Verzonden: woensdag 21 september 2022 08:35 
Aan:  
Onderwerp: #prijsplafond: Koekje van eigen deeg. Boegeroep & uitfluiten overheersen. Zware 
Woorden. Victoriaanse Amalia steekt haar tong uit. #WEF Fanatic. Amalia, haar eerste vuurdoop. 
Good People shouldn't be afraid. All Authority. 
 
Geachte Mark Rutte, #WEF Premier,  

#prijsplafond: Koekje van eigen deeg. 

 

#prijsplafond: Het is gestolen geld van het Nederlandse volk, een koekje van eigen deeg. 
Beschamend.  

 

De Middenstand wordt volledig gesloopt door dit Communistisch #WEF Kabinet 
en dat met medewerking van de VVD, zogenaamd de partij voor de ondernemer. 

 



https://www.destentor.nl/zwolle/snackcorner-norp-sluit-na-70-jaar-de-deuren-in-zwolle-hoge-
energierekening-geeft-ongeneeslijk-zieke-ton-55-het-laatste-zetje~acafbaf9/ 

 

Boegeroep & uitfluiten overheersen. 

 



 

Zware Woorden. 

 

 



 

Victoriaanse Amalia steekt haar tong uit. 

 

 

https://twitter.com/wiloconyx/status/1572197541705285632 

#WEF Fanatic. 



 

 

Amalia, haar eerste vuurdoop. 

 



 

Additional reason, disastrous energy policy of Europe (EU)  
and the European countries, perhaps intentional...and\or real stupidity. 

Good People shouldn't be afraid. 

 

Zij is immers Gods dienares, u ten goede.  
Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden.  
Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. 
(Romeinen 13:4 > Bijbel) 

All Authority. 

What Does Romans 13 Mean? Dietrich Bonhoeffer, Nero, the roman empire, nazis, 
awful government and more... 

Romans 13 is a very hard passage to wrap one's brain around.  
It's been used in all kinds of weird and ugly ways, but why is it in the Bible and what does it 
actually mean? 



 

49 minutes, a bit long, but worth it. 

https://www.youtube.com/watch?v=p2Pl2jRaX4w 

All Authority (Romans 13:1) 

 

https://vimeo.com/263232075 

Met vriendelijke Groet en de meeste Hoogachting,  



Van:   
Verzonden: maandag 19 september 2022 10:17 
Aan:  
Onderwerp: #WOKE: This is what the collapse of civilization looks like. 'Barbertje moet hangen'. 
'Neger'. #WOKE: Anti-blank racisme ten top! Get rid of racism. Accuse Your Enemy. Good Good 
Father. 
 
Geachte voorzitter van de Raad van Bestuur NPO, Frederieke Leeflang, 

#WOKE: This is what the collapse of civilization 
looks like. 

Tucker Carlson: This is what the collapse of civilization looks like. 
Image Distopia where the Police will not Protect you! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GH7cnmGHNxw 

Ja, in sommige staten van de US is het al zover dat rovers, dieven en verkrachters niet 
worden opgepakt 
na een vergrijp, omdat het mensen van kleur zijn, 
want dat klopt niet met het #woke idee dat de blanke hetero man de bron van alle kwaad is. 
Joe Biden trad niet op in Afghanistan, omdat dit ook niet in zijn #woke plaatje paste, durf ik te 
beweren ! 
Hoe gevaarlijk wordt de wereld wel niet door deze #woke gedachte. 
Ik ben het in deze met Minister Dilan Yesilgöz eens 
dat #Woke een bedreiging voor de Rechtstaat is, zelfs voor de Internationale Rechtsorde. 

'Barbertje moet hangen'.  

Context. 

Flimpje #OngehoordNederland\@rblommestijn.  



Als u het wilt zien wees dan zo vrij om het te bekijken. 
Alleen als u dat aan kunt, is nogal gewelddadig. 
(Het filmp fragment is in het kader van de 'vrijheid van meningsuiting'  
grotendeels van Sociale Media afgehaald) TOP China 2.0 ! 

 

 

Mevrouw Leeflang, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hier sprake is van een trial by 
media.’ 
Oud-NOS directeur mr. Bauke Geersing haalt in een brief uit naar NPO bestuur, 
#NPO over ophef #ongehoordnieuws. 
Mr. Bauke Geersing is voormalig directeur NOS, 1992 – 2000 

https://ongehoordnederland.tv/2022/09/17/laatste-nieuws/barbertje-moet-hangen/ 

 



Selectieve verontwaardiging. 

 

Zelfs Auschitz vanuit links-liberale hoek 

 

#Woke Oproep en Dreiging met Geweld Akwasi dat mag wel... 

Geen probleem voor de #npo... 



 

 

https://twitter.com/babelaer/status/1570790722462445568 

'Neger'. 

Persoonlijk zal ik het woord 'Neger' niet gebruiken in de omgang, maar wat denken mensen van kleur 
daar zelf van ? 

 



 

 

https://twitter.com/JuliaSophie2 0/status/1570864888943378432 

 

#WOKE: Anti-blank racisme ten top!  

Anti-blank racisme ten top! Om je kapot te schamen... 



 

Een 13-jarige jongen uit Amsterdam was het enige blanke kind in zijn klas. 
En dat viel niet mee. Hij werd uitgescholden en weggepest. 
De tiener hield het twee maanden vol maar stortte dan in. 
Zijn klasgenoten spraken alleen maar Turks en Marokkaans. 
De jongen vond geen aansluiting en zat steeds alleen in de kantine. 
Mees werd uitgescholden voor 'kaaskop' en 'kut-Hollander'. 

https://www.hln.be/buitenland/enige-blanke-kind-in-de-klas-uitgescholden-en-
weggepest~ae473562/ 

Nu zegt u, ja maar dat was 6 jaar geleden, nou dat klopt, maar het is erger geworden, 
blanke jongens worden nu in elkaar gemept, maar om eerlijk te zijn, ik denk dat dit extreme geweld 
niet  
met kleur te maken heeft, maar met opvoedingsproblemen 
en het ontbreken van een vader figuur. Geen God en Geen Vader. 
The Fatherless Society...dat is ons grootste probleem.  
Dat mag je ook niet meer zeggen van de door #WOKE verwarde lieden, ik doe het toch ! 

 

In Islamische gezinnen is de stelregel dat vader alleen binnen de baas is 
en buiten moet de politie hun zoons maar managen of in elkaar meppen. 
Voorts ontbreken in veel gezinnen van sommige subculturen vaders,  



omdat deze neukend rond gaan van de ene naar de andere moeder 
en ze nemen geen verantwoordelijkheid voor hun eerder gemaakte kids.  

 

En dat hebben we nog de gezinnen waar vaders zijn die de vaderrol 
verzaken, omdat het gezinnen zijn waar de ouders uit personen bestaan  
met hetzelfde geslacht, dat kan goedgaan, maar ook tot onevenwichtigheid leiden 
bij de kinderen. Verder te noemen de vaders die zo met hun carriere bezig zijn  
dat ze hun kids niet (meer) zien staan. Op de laatste plaats noem ik de vaders 
die een verslavingsprobleem hebben.  
Ik pleit voor het traditionele gezin, dat moge duidelijk zijn,  
zeker als er (nog) kinderen in het spel zijn, wil je daar niet aan, wees dan wijs en blijf dan kinderloos !  

Get rid of racism. 

 

Accuse Your Enemy. 

 



 

 

Ik ben het verdeel en heers spelletje van de staatsomroep #NPO en #RutteIV helemaal zat, 
,Ik heb veel vrienden van kleur op sociale media en in priveleven,  
zelfs weleens een vriendin van kleur gehad, 
ik hou van de multi-culturele samenleving en laat mij geen racisme aanpraten,  
en ik wil ook geen probleem wegfrommelen zoals de NPO voordurend doet. 
 

 
 
Laten we elkaar liefhebben ongeacht onze afkomst en samen de handen 
vouwen en bidden voor de heling (genezing) van Nederland en tegen de verdeeldheid 
, dat kunnen we niet zonder God, onze Vader! 

Good Good Father. 



 

Chris Tomlin - Good Good Father 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CqybaIesbuA 

Met vriendelijke Groet en de meeste Hoogachting,  

 



Van:   
Verzonden: zaterdag 1 oktober 2022 10:58 
Aan:  
Onderwerp: We zitten gevangen in haar web. Het WEF is veel meer dan alleen een ‘praatclub’..! Een 
groot Geheim gelooft Niemand. Vechten tegen de Bierkaai. De WEF reus gaat neer, vroeg of 
laat...God of the Impossible. 
 
Geachte Gert-Jan Segers, Wopke Hoekstra, Kees van der Staaij, 

We zitten gevangen in haar web. 

 

Sigrid Kaag, veelgevraagd bij de club van Schwab. 

https://www.wyniasweek.nl/sigrid-kaag-veelgevraagd-bij-de-club-van-schwab/ 

De Nederlandse staat, Nederlandse bewindslieden en Nederlandse bedrijven onderhouden 
intensieve banden  
met het World Economic Forum (WEF). Volgens het kabinet-Rutte is dat WEF niet meer dan 
een praatclub.  
Maar zo is het niet. Er zijn allerlei schimmige verbanden tussen de Nederlandse overheid en 
het WEF. 

Sociaal Media contact van mij, Sophie zegt het zo treffend.... 



 

Het WEF is veel meer dan alleen een ‘praatclub’..! 

’t World Economic Forum en ’t Nederlandse kabinet. 

 

https://www.wanttoknow.nl/politiek/t-world-economic-forum-en-t-nederlandse-kabinet/ 

 



 

 

Een groot Geheim gelooft Niemand. 

 

J.P SEARS – IS KLAUS SCHWAB DE GEVAARLIJKSTE MAN TER WERELD? 



 

 

https://stichtingvaccinvrij.nl/j-p-sears-is-klaus-schwab-de-gevaarlijkste-man-ter-wereld/ 

Vechten tegen de Bierkaai. 

Vechten tegen de bierkaai betekent ‘het onmogelijke proberen te bereiken, een verloren 
strijd aangaan’.  



 

 

https://indebuurt.nl/amsterdam/toen-in/vechten-tegen-de-bierkaai-zo-is-deze-amsterdamse-
uitdrukking-ontstaan~212686/ 

De WEF reus gaat neer, vroeg of laat... 

Tsja, dat dacht ik zojuist, het is vechten tegen de bierkaai, met dat duivelse WEF, 
ik stop ermee, maar dan komt nu ook het Bijbelse verhaal van David en Goliath in mij op... 
De WEF reus gaat neer, vroeg of laat...en dat bedoel ik figuurlijk 
om er geen misverstand over te doen bestaan, 
want heel veel tere zieltjes in de politiek, maar in hun handelen zijn ze wreed en keihard! 



 

 

God of the Impossible. 

Everfound God of the Impossible - David and Goliath. 

 



https://www.youtube.com/watch?v=kDCU0hQV0Pk 

"We zitten gevangen in haar web", dat klinkt nogal fatalistisch, 
maar de herdersjongen David zegt: "I am ready to go" en u ? 
Ook weer figuurlijk natuurlijk... ���� 

Goede Zondag met tijd voor opbouwende reflectie ! 

Met vriendelijke Groet en de meeste Hoogachting,  

 



Van:   
Verzonden: woensdag 5 oktober 2022 09:04 
Aan:  
Onderwerp: #Aribgate of #Bergkampgate. Stagiares verkracht bij Kaag's D66: geeft niet! Wiegel: 
Bergkamp moet opstappen. Jan Pronk: Vreemd & Onverkwikkelijk. Vera Bergkamp #WEFPUPPET 
konkelt met Pinokkio. Boze Daad & Oprechtheid. 
 
Geachte Vera Bergkamp ('2de Kamer Voorzitter') & Onno Hoes (waarnemend partijvoorzitter 
VVD), 

#Aribgate of #Bergkampgate. 

 

 



 

Ze herkennen zich niet in het beeld van een ‘schrikbewind’. 
De Arib-ambtenaren, zoals ze zichzelf noemen, doen nu hún verhaal. 

 

https://www.hpdetijd.nl/2022-10-04/arib-ambtenaren-doen-hun-verhaal-sprake-van-coordinatie-en-
afstemming-van-bovenaf/ 

 Stagiares verkracht bij Kaag's D66: geeft niet! 

 

Heftige beschuldigingen aan het adres van Pechtold. 
 
https://www.ditjesendatjes.nl/heftige-beschuldigingen-aan-het-adres-van-pechtold/ 



D66-raadslid krijgt werkstraf voor 'billenkoek-affaire'. 
 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/168761/d66-raadslid-krijgt-werkstraf-voor-billenkoek-affaire 

Kersvers D66-Kamerlid Sidney Smeets is in opspraak geraakt.  
Hij wordt door tientallen mensen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en grooming,  
het seksueel contact zoeken met minderjarigen. 
 
https://wnl.tv/2021/04/15/kamerlid-sidney-smeets-beschuldigd-van-seksuele-intimidatie-d66-doet-
onderzoek/ 

Kaag-doctrine springlevend. D66 stopte conclusies MeToo-rapport vlak voor verkiezingen in doofpot. 
D66: Laat iedereen vrij, maar slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag vallen. 

https://www.geenstijl.nl/5164583/houdt-het-dan-nooit-op-met-die-communicatie-experts/ 
 

Wiegel: Bergkamp moet opstappen. 

Wiegel, als altijd weer steengoed ! 
Onno Hoes, is er nog een jongere Wiegel om premier te worden, 
eentje net als het erelid Wiegel, die ook van Nederland houdt, zucht... 

 

 



 

Jan Pronk: Vreemd & Onverkwikkelijk. 

 

 

Vera Bergkamp #WEFPUPPET konkelt met Pinokkio. 



 

 

https://twitter.com/huig plug/status/1572933029483479044 

 



 

Boze Daad & Oprechtheid. 

 

Psalm 32 vers 3 en 6 | Duo Hoekman St. Lambertuskerk, Wouw. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GpUZNR-34EA 

 

  

 



 



Dear Representatives of the UK Parliament & European Parliament, Clerymen and Gert-Jan 
Segers, 

The Netherlands is the testing ground of the #WEF...we are in great danger, not only us but 
you and the World too! 
 

17 Marxist UN Goals.  

 

 



Kaag's title: Co-chair of the WEF Global Action 
Group. 

 

Kaag's official title is: 
 'Co-chair of the WEF Global Action Group'  
Job description: 'Shaping The Great Reset' 

Sigrid Kaag is Minister of Finance, Deputy Prime Minister of the Netherlands, suspected of 
Financing Terrorists and Treason. 
 



 

God or the Great Reset.  



 

Started at 4:40 Minutes about #WEF 

https://www.youtube.com/watch?v=dOwDiq1hzkg 

 

End Time. 

DO KNOW, It's getting close to End Time... 
Left-Liberal Thinking Secular #WEF People Sit 
in the seat of politics, church, media, education, healthcare, military..... 



 

 

The Endgame has begun. 

Harry Styles - Sign of the Times.  



 

https://www.youtube.com/watch?v=qN4ooNx77u0 

 

With Kind Regards & Sincerely Yours, 
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