
Van:   
Verzonden: zaterdag 25 juni 2022 01:00 
Aan:  
Onderwerp: PKN-predikant Floris den Oudsten steunt reeds het #boerenprotest. U ook ? Passiviteit 
Geestelijken. Pastorale zorg. Wordt vernieuwd. 
 
Geachte Geestelijken van Nederland,  

PKN-predikant Floris den Oudsten steunt reeds het 
#boerenprotest. U ook ? 

Ik vind dat alle predikanten en andere geestelijken geroepen zijn  
om onrecht aan de kaak te stellen en ertegen te strijden! 
PKN-predikant Floris den Oudsten steunt reeds het #boerenprotest. 

 

Steun ook het #boerenprotest via  
 

https://cip.nl/cip+/91617-pknpredikant-floris-den-oudsten-steunt-
boerenprotest 

of via info@cip.nl 

Passiviteit Geestelijken. 

Ik weet ook dat er veel passiviteit onder geestelijke leiders is, maar dit is vooral een 
geestelijke 
strijd en niet in de eerste plaats een strijd over boerengrond. Er zijn duistere machten bezig 
in deze wereld, 
die ons de vrijheid, waartoe de Heer ons geroepen heeft willen afpakken, de boeren zijn als 
eerste aan de beurt 
ofschoon wij tijdens de Lockdown al afpakken van vrijheden hebben gezien...ook daar 
reageerde veel geestelijken lauw op 
of zelfs ze deden er volop aan mee of zij vielen zelfs anderen aan die er anders over 
dachten. 



Zoals dominee Paul Visser die preekte over "The Great Reset" en hij had en heeft gelijk ! 
U bent toch intelligente personen, hoger opgeleid, of bent u ziende blind, op een dwaalspoor 
gezet ! 
 
Recht uit het hart: 'The great reset" door dominee Paul Visser 10-10-21 

 

https://www.youtube.com/watch?v=se7Pf NFBF0 

Indien nu het zout smakeloos geworden is waar dient het dan nog voor ? (Mattheüs 5 : 13) 
 

 

Pastorale zorg.  

1. Christelijke Politici. 

Graag pastorale zorg aan christelijke politici en anderen in alle partijen, ze staan onder 
giantische druk om mee te gaan met anti-christelijk tendenzen van dit kabinet Rutte IV o.a. 
door WEF. 

2. Boeren. 



Dringend Pastorale zorg voor de Boeren gevraagd, ze staan onder giantische druk en velen 
dreigen zelfmoord te plegen 
door de heilloze en goddeloze plannen met mbt onze Boeren van dit WEF & EU 
aangestuurde Kaag & Rutte kabinet. 

 

 

https://twitter.com/lientje1967/status/1540108878410645506 

Wordt vernieuwd. 

Wordt vernieuwd in de geest van uw denken! (Paulus' Toasti)  
(Efeziërs 4:17-32)   

Ook over het wegzetten van mensen als 'complotdenker' of 'wappie' wordt in deze video 
gesproken. 
Mensen die buiten de gebaande wegen durfen te denken ! 
(Op de video minuut 33) 



 

https://www.youtube.com/watch?v=h 6vXBkpKRU 

Ik wens u een goede voorbereiding op uw preek toe en vraag u allen te bidden voor de 
boeren a.s. zondag ! 

Ik wandel in het licht met Jezus. 
Leo Ravensbergen, sublieme klasse op het orgel. 
Maartenskerk te Tiel. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SOKu0rXtUYw 

Ik wandel in het licht met Jezus 
Het donk're dal ligt achter mij 
En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen 
Welk een liefdevolle vriend is Hij 



Met vriendelijke Groet en de meeste Hoogachting,  




