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AWNV assisteert Markrutte - Koning - Criminele rechters bij organiseren Moord
op Burgers
1 bericht
desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
13 januari 2018 om 08:06
Aan: werkgeverslijn@awvn.nl
Cc: j.velde@awvn.nl, communicatierijk@minaz.nl, h.hanemaaijer@minez.nl, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>,
embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua,
Bruxelas <bruxelas@mne.pt>, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, Telejato <telejato@libero.it>,
webmaster@africa-union.org, webmaster@indianembassy.nl, Press <press@princes-trust.org.uk>, Hello
<hello@scottishhumanrights.com>, Info <info@socialentrepreneurs.ie>, info@safecommunitiesportugal.com, Otp
informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, Stichting leerKRACHT <info@stichting-leerkracht.nl>,
onderwijs@digiloket.nl, info@mendelcollege.nl, info@detailhandel.nl, info@feministpress.org, info@ottawapolice.ca,
redactie@studenten.net, redactie@passendonderwijs.nl, info@metaalunie.nl, info@nyenrode.nl, info@zeehaven.nl,
CONTACT@theblacksea.eu, Contact <contact@business-humanrights.org>, info@mensenrechten.be,
ipaespana@ipaespana.org, pers@ah.nl, pd@un.org
Harry van de Kraats,

FBI, Ambassades, RepubliekNL,

Harry van de kraats,
Waarvoor liegt u tegen het volk?
Al vanaf 2007 assisteert u eerst voormalig JPBalkenende bij het organiseren van Moord op Burgers,
via de ICC-lobby - Thehaguesecuritydelta.
Nu assisteert u Markrutte & co bij Moord op Nederlanders.
U weet heel goed via de ICC-lobby dat NL formeel een Dictatuur is per 2juni2016.
Een Republiek is per 18nov2016, geregeld via de VN.
Dat UNSG guterres in december2017 naar Holland is gekomen om zijn Persoonlijke Vrijheid voor
Moord te regelen,
bij Markrutte & co. U werkt hieraan mee, wat een Oorlogsmisdaad is.
Als U werkelijk 'zo n goed mens bent', stopt u de oorlogsmisdaden van Rutte - Koning - Rechtspraak.
Verkleint u de RepubliekNL-bureaucratie; de nieuwe Republiekwetten zijn er al.
Stopt u de Moordenaars die werken bij het MinAZ... 'en die het leuk vinden het volk te zien kronkelen
van ellende'.
U moet even kiezen: Of een bent een Rechtvaardig Professioneel werkende Werkgever; Of, u bent een
oorlogsmisdadiger
die lachend meewerkt aan het stiekem DODEN van Individuen in Holland.
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/uncleanupvnschoonmaakunsgdesir
eestokkelipmnedusarussiajapnkiran5jan2018.pdf
Deze email wordt geplaats op www.republiek-nederland-18nov2016.com
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InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres.

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:
Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht
om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie Gemeente - Provinvicie te dwingen te stoppen met
organiseren van Moord op Burgers.

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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