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Onderwerp:UNSG Guterres supports the Murders of the Dutch Monarchy and terrorism

NGOs

Datum:Tue, 30 May 2017 07:27:13 +0200

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

Aan:vnembassy.nl@mofa.gov.vn, klachtencoordinator@afm.nl, Stichting

leerKRACHT <info@stichting-leerkracht.nl>, info@mendelcollege.nl,

onderwijs@digiloket.nl, info@marcantonderwijs.nl,

nmv-secretariaat@montessori.nl, info@vrijeschoolutrecht.nl, info@jobmbo.nl,

info@burgemeesters.nl, Loket Onderwijsinspectie

<loket@onderwijsinspectie.nl>, juridisch@thuiswinkel.org, nibud@nibud.nl,

pers@acm.nl, info@poraad.nl, redactie@tweakers.net,

redactie@passendonderwijs.nl, onderwijsbureau@tabijn.nl,

rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, bakker@vereniginghogescholen.nl,

info@windesheimflevoland.nl, emma.daltonschool@vivente.nu, lsvb@lsvb.nl,

LAKS <lidworden@stemlaks.nl>, redactie@studenten.net,

obs.PantaRhei@Opmaat-scholen.nl, ivdbrand@roctilburg.nl,

h.verweij@vakcentrum.nl, info@vo-raad.nl, info@aob.nl, info@metaalunie.nl,

pers@ah.nl, info@anvr.nl, media.relations@akzonobel.com, media-

nl@shell.com, mediarelations@klm.com, legal@asml.com,

info@eerlijkwinkelen.nl, limburgonderneemt@mgl.nl,

woordvoering@knp.politie.nl, info@zeehaven.nl, nibud@nibud.nl,

bureau@nationaleombudsman.nl, youngstartup@vps-nl.com, info@qredits.nl,

info@presentyourstartup.nl, info@broodfonds.nl, administratie@zzp-

nederland.nl, info@zzpcentrum.nl, info@tql.nl, info@knb.nl, info@nvvk.eu,

info@khn.nl, info@detailhandel.nl, info@ltonoord.nl, info@vvvterschelling.nl,

info@schokkend-groningen.nl, j.begijn@terneuzen.nl, meldpunt@igz.nl,

info.isobbureau@isobscholen.nl, bakker@vereniginghogescholen.nl,

info@scholengroepholland.nl, info@nvsa.nl, info@sapadvocaten.nl,

hendriks@richardkorver.nl, info@teurlingsellens.nl,

Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, blijfdenkenaan@gmail.com, fsb@fsb.ru,

washington.field@ic.fbi.gov, dccbanditismo@pj.pt, ferpinto@ferpinto.pt,

ceu@gov.scot, hello@scottishhumanrights.com, info@socialentrepreneurs.ie,

communications@oireachtas.ie, press@princes-trust.org.uk,

mayor@london.gov.uk, ambassaden.haag@gov.se, post@pst.politiet.no,

info@ottawapolice.ca, info@DNB.nl, info@veb.net, secretariaat@veuo.nl,

informatie@asnbank.nl, consumenten@kifid.nl, afmp@afmp.nl,

info@defensiebond.nl, info@socialealliantie.nl, m.briet@pgb.nl,

media@aclu.org, embjapan@lx.mofa.go.jp, consulate.hga@mfa.gov.hu,

haga@mae.ro, hague@embassy.mzv.cz, armeewaffen@vtg.admin.ch,

pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, telejato@libero.it,

emb.lahaya@maec.es, embassy.sanomat.haa@formin.fi,

info@gambiaembassy.org.uk, emb.angola.nl@gmail.com,

nlemb@mofa.gov.sa, info@kuwaitembassy.nl, pr_dept@sputniknews.com,

ask@kommersantuk.com, webeditor@timesofoman.com, editor@gulf-

times.com, press.int@aljazeera.net, austemb_thehague@dfat.gov.au,

mwthehague@kln.gov.my, Hague.Info@mfat.govt.nz,

ambassadoroffice@londonmyanmarembassy.com, corteidh@corteidh.or.cr,

communicatierijk@minaz.nl, communicatie@nhg.nl,

perscontacten@huurcommissie.nl, info@nyenrode.nl, knaw@knaw.nl,

otp.informationdesk@icc-cpi.int, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl,

radiopoland@polskieradio.pl, rtlnieuws@rtl.nl, ooggetuige@nos.nl, redactie zie

<redactie@zie.nl>, info@ftm.nl, gremb.hag@mfa.gr, info@mehr-

demokratie.de, Bas Bastiaans Modestoffen <babobastiaans@bbms.nl>, OTTO

Klantenservice <klantenservice@ottobv.nl>, hwever@flexnieuws.nl, info@oa-
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amstelveen.nl, info@oram.nl, info@veban.nl, secretariaat@hetnon.nl,

info@ondernemendschagen.nl, post@heerhugowaard.nl,

info@hobdenhelder.nl, info@ovs-skarsterlan.nl,

post@ondernemerskringmiddengelderland.nl,

info@ondernemerskringemmen.nl, secretariaat@nvodrenthe.nl,

events@brabantonderneemt.nl, info@ovrotterdamzuid.nl,

secretariaat@dov.nl, info@ondernemersklankbord.nl,

d.medik@dmmcommunication.nl, info@zeelandseondernemersvereniging.nl,

info@ovborsele.nl, communicatie@politieacademie.nl, Verkeerstoren-

Amsterdam-Extern@rechtspraak.nl, trackgsr@minvenj.nl,

M.Cheret@reclassering.nl, Frontoffice-NCC@nctv.minvenj.nl,

ibb@politiebond.nl, scherrenburg@vnoncw-mkb.nl,

info@marechausseevereniging.nl, info@verkeersslachtoffers.nl,

contact@verkeersslachtoffers.org, embassy.hague@mfa.rs,

embassy.thehague@mfa.gov.tr, thehague@tamseel-ecs.gov.eg,

mae@diplomatie.gov.tn

Egypt, Republic-organisations,

UNSG Guterres only supports mass-murderers.

The NL- ICC- lobby; the Elite-murderclub for Presidents & Minsters.

G7 - G20 - Conferences; they all prove that World-leaders want more war & terrorism.

And Queen Maxima, who has a murder-investigation on the death of

a child nearby her house... being written awsy under 'suicide'.

The Dutch Monarchy organizes murder on children & adults, via NGOs.

These NGOs run as a cover for the MOnarchy-crimes.

Earth will face many more terrorist -attacks and wars, because

UN- EU  - Presidents want this to happen!

Egypt,

When you close down Foreign NGOs for the fact that they are a threat

to the national security of Egypt... I fully approve.

Even when you close down NL- NGOs.

But you do make 1 ver big mistake = support UNSG guterres and NL - ICC - ICJ lies.

We will have many wars on Earth:

In the Phillipines - Japan - North Korea.... All because of ICC.

Indonesia - Thailand - Myanmar - Vietnam....

Wars are being distributed by persons like Queen Maxima and her FAKE financial talks

supported by UNSG... and presidents / monarchies.
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DesireeStokkel

Republiek-organisaties,

Is Politiek Denhaag bezig met 'de elegante aftocht van het Koninkrijk der Nederlanden,

zonder gezichtsverlies'?

Dictator EdithSchippers wordt niet de 1ste Vrouwelijke Minister President

van Koninkrijk NL , alias dictatuur NL.

En nu?

Nu wordt de gehele Elite-moordenaarsclub ten tonele gebracht

om de Kabinetsformatie vorm te geven?

IK - IMP - heb een klein probleem:

'Ik kan niet eeuwig terroristen rustig houden'.

Er is een reden waardoor NL nog niet is platgebombardeerd; DesireeStokkel.

Vanaf de dag dat andere landen 'een soortgelijk mens als DesireeStokkel

herbergen - die ook het ICC en de lokale corrupte Rechtspraak wil opschonen

zonder aanzienes des persoons -  zal terrorisme in landen om ons heen afnemen'.

Deze landen zijn momenteel bezig met het tegenovergestelde van wat zij moeten doen;

zij bouwen nog meer corruptie en willen meer oorlog.

Japan - USA willen samen een oorlog tegen Noord-Korea.

Gesteund door UNSG AntonioGuterres.

BREXIT  ---   T-May --- valt terug in haar Elite-moordenaarsgedrag;

zij opent een commissie die extremisme in brexit moet herkennen en

voorkomen.

Veel te laat!

Bovendien zijn de Onderzoekers van deze commissie lid van de Elite-

moordenaarsclub

die via het ICC- EU - Europol - VN - Interpol juist terroristen woedend maken en

hen

stimuleren wel aanslagen te plegen.

Het NL-volk moet de Republiek NL opeisen, omdat IK niet alles

in mijn eentje rustig kan houden voor heel NL- EU - Japan - Phillipijnen - Afrika.

Ik zal eerlijk zijn: 'Jaar - na - jaar ben ik toch wel verbaasd over

wat Hollandse Elite nu weer verzint'.

Ik heb heel wat gezien aan rottigheid, als straatkind in de stad... en zo....

Wat nu weer!
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Hoe lang gaat dit nog duren!?

Desiree

With regards,

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Volgens de letter van de wet ben ik InterimMinisterPresident van

Nederland

sinds 18november2016.

Ik bewijs dat de Rechtspraak  - Parlement - Koningshuis gezamenlijk

burgers folteren - doden.

Op 18nov2016 is ook de GrondwetRepubliekNL ingevoerd.

Ik eis mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident niet met geweld

op,

nu ik geen burgeroorlog in EU wil.

Criminelen - Terroristen volgen wat ik doe; Parlement & Lobby steunen

criminelen.

Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet -

Mensenrechtenverdragen

wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken

met

parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren -

doden van

burgers.     Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs

aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf
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