
-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:JortKelder wil burgers doden voor Markrutte FBI Fwd: Re: Nieuwe

aanvraag Jort Kelder

Datum:Thu, 26 Oct 2017 12:45:59 +0200

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:washington.field@ic.fbi.gov

CC:Jort Kelder <jort@jortkelder.nl>, nlemb@mofa.gov.sa, meldpunt-

handelsbelemmeringen@minbuza.nl, otp.informationdesk@icc-cpi.int,

raad@rvdj.nl, fsb@fsb.ru, pers@avrotros.nl

FBI & Co, ICC,

JortKelder... is niet van plan te stoppen met het organiseren van moord

voor Markrutte.

Desiree

-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Re: Nieuwe aanvraag Jort Kelder

Datum:Thu, 26 Oct 2017 12:36:06 +0200

Van:Jort Kelder <jort@jortkelder.nl>

Aan:d.e.stokkel@ziggo.nl <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Desiree, je praat in raadselen maar bent duidelijk erg boos. Ik heb niets met dit

kabinet te maken, anders dan dat ik net als jij onderdaan ben. Beschuldig mij dus

niet van moord svp. Ik zou reuze graag een Grote Daad verrichten, maar art 287

Wetboek van Strafrecht is mij nochtans niet gelukt. Ik wil best naar je luisteren,

maar probeer het iets duidelijker te articuleren zodat ik, vrij dom want

tv-presentator, het zelfs snap. 

Fijne dag, uw toegenegen

Jort Kelder

Op 26 okt. 2017, om 12:32 heeft desiree stokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl> het

volgende geschreven:

Aanvraag via jortkelder.nl

Dit zijn de gegevens:

Datum: 1509013920

Naam: desiree stokkel

Email: d.e.stokkel@ziggo.nl

Telefoon:

about:blank
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Bedrijf: www.desireestokkel-nl.net

Aanvraag:

https://www.youtube.com/watch?v=3Wu8_JFqECI

JortKelder helpt Markrutte bij moord op burgers.

Er ligt een ICC-rechtzaak tegen Balkenende & co + Rutte & co.

En tegen alle Media-makers die weigeren het volk te beschermen tegen Moord

georganiseerd door Parlement- Koning - Rechtspraak - Advocatuur - Werkgevers -

Vakbonden -...ea.

Rutte III = 100% Dictatoren parlement.

Bekend bij buitenlandse bedrijven.

Elke Buitenlander kan vanaf vandaag alle rechtzaken in NL winnen.

Koning WA steunt de Dictatuur NL - en gaat hiervoor de ICC gevangenis in vanaf

2juni2014.

NL = Republiek vanaf 18nov2016, geregeld via UNSG guterres.

Die betaalt krijgt van Rutte ... om mij te gijzelen in den Geheime Stinkende Lobby.

via ambassades - parlementen.

Ik word geholpen door FBI & veiligheidsdiensten.

Buitenlanders zullen meer NL bedrijve opkopen = NLers gaan failliet, maar NL heeft

wel nationale veiligheid.

Politie - Defensie steunen Dictatuur NL.
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