
Van:   
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 16:04 
Aan:  
Onderwerp: EU-Ministers zetten Kettingzaag in Bossenwet. Huberto : Boeren plegen zelfmoord. The 
Great Reset. Vrijheid vs Tirannie. WNL: Kees van der Staaij. Leon : Doel van de Elite is Heilig. Stikstof 
Bedrog. The Lord Reigns. 
 
Geachte minister Sigrid Kaag (minister van Financiën WEF projecten & Schaduw Premier), 

EU-Ministers zetten Kettingzaag in Bossenwet. 

 

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/53216/eu-ministers-zetten-kettingzaag-in-bossenwet/ 

Kaag & Rutte zijn het hier mee eens en er is een handtekening geplaatst namens Nederland. 

Misdadig en Knettergek ! En waarom gebeurt dit ? Voor de biomassa centrales en de 

biogasbussen. 

Hele bomen worden verbrand om maar geen aardgas te hoeven gebruiken... 

Greenpeace geeft er een andere draai aan, maar die hebben ook zo hun (linkse) agenda. 

Echter gelet op het beschermen van de bossen zijn we het eens. 

De bomen geven ons zuurstof, zuiveren de lucht van stikstof, CO2, ozon en nog veel meer. 

En dan ook nog 10 miljard euro EU geld per WEEK aan Oekraïne geven, het kan niet op ! 

Besteed dat geld liever aan kernenergie projecten ! 

Bomen zijn een essentiële verdedigingslinie tegen de klimaatcrisis,  

als die al bestaat, maar gemakshalve gaan we daar maar vanuit, want wie weet het echt ? 

 Huberto : Boeren plegen zelfmoord. 



 

https://twitter.com/HumbertoRTL/status/1542247451708592128 

 

https://nieuwrechts.nl/88745-van-haga-zelfmoord-onder-boeren-neemt-hand-over-hand-
toe?fbclid=IwAR232E1hDvsFFDE9IH0fhrcU3bqLC-5Kyuupd4lhVetVb KeX6kxr5OH2uo 

Euthanasie op de boeren. 



 

https://www.instagram.com/tv/CfJa1HNIR V/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

 

 

The Great Reset. 



 

https://newscloud22.nl/world-economic-forum/ 

Intelligente vriendin :  

 

 

Intelligente Joost : 

 

Vrijheid vs Tirannie. 



 

Als de regering de mensen vreest, is er Vrijheid, 
wanneer de mensen de regering vrezen, is er Tirannie. 
 
Thomas Jefferson (1743-1826) – was een Amerikaans staatsman en  
de derde president van de Verenigde Staten. 
#Boerenopstand #Burgeropstand 

 

WNL: Kees van der Staaij. 

Te gast bij WNL Goedenmorgen Nederland: fractievoorzitter SGP Kees van der Staaij. 



 

https://tvblik.nl/goedemorgen-nederland/30-juni-2022 

 

Leon : Doel van de Elite is Heilig. 

 



 



Stikstof Bedrog. 

 

Kabinet & 2de Slaapkamer vegen hun straatje schoon en dumpen onze boeren en tuinders. 
Ondertussen groenten uit verre oorden naar Nederland gevlogen. 
Maar dat geeft niets, deze milieu effecten worden niet gemeten.  
Als de religeuze doelstellingen van Parijs 2030 maar gehaald wordt ! 

OOK Europa vindt dat NL geen Boeren Stikstof probleem heeft ! 



 

https://www.nu.nl/economie/6209335/stikstofuitstoot-uit-dierlijke-mest-daalt-voor-vijfde-jaar-
op-rij.html 

 

The Lord Reigns. 

Psalm 99 vers 1 en 2 - Samenzang met bovenstem (vers 2) - Genemuiden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UfSHAT 9Llk 



God, die helpt in nood, 
Is in Sion groot. 
Aller volken macht, 
Niets bij Hem geacht; 

Tsja, misschien denkt u, hier heb ik niets mee, maar het is een wezelijk  
onderdeel van onze Nederlands cultuur.  
Zeker het zingen met bovenstem behoort tot Wereld Erfgoed ! 
 
De macht van u en het WEF is niets vergeleken bij de macht  
van God, die ook de boeren in nood helpt ! 

Met vriendelijke Groet en de meeste Hoogachting,  




