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

Onderwerp:MH17 oorlogspelletjes Fwd: ICC lawcase against All Presidents - Ministers ForeignAffairs

- Embassadors & Mayor NL

Datum:Mon, 10 Jul 2017 08:49:19 +0200

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

Aan:Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, mediarelations@klm.com,

mwthehague@kln.gov.my, austemb_thehague@dfat.gov.au,

armeewaffen@vtg.admin.ch, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de,

info@vandergoen.nl, antoinette.collignon@legaltree.nl, info@sapadvocaten.nl,

rvd.pers.kh@minaz.nl, info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl,

redactie@tweakers.net, info@anvr.nl, simone.blok@monumentmh17.nl, fsb@fsb.ru,

washington.field@ic.fbi.gov, scherrenburg@vnoncw-mkb.nl, ooggetuige@nos.nl,

rtlnieuws@rtl.nl, privacy@tmg.nl, info@persgroep.nl, inge.ghijs@standaard.be,

info@verkeersslachtoffers.nl, woordvoering@knp.politie.nl,

communicatie@politieacademie.nl, otp.informationdesk@icc-cpi.int, emb_nl@mfa.gov.ua

MH17- mensen,

Besluit van de InterimMinisterPresident DesireeStokkel:

Als jullie - MH17 nabestaanden - Politici, Koninklijke familie, Onderzoekers of VNONCW-mensen

toestaan bij de Opening van het MH17 bos aanwezig te zijn,

start ik tegen het Bestuur van de Stichiting MH17 een Internationaal Strafhof-rechtzaak.

Als jullie weigeren de Nederlandse Daders een Halt toe te roepen,

bewijzen jullie dat 'het goed is dat de Hollanders julie eigen familie

moedwillig de dood hebben ingestuurd'.

NL-daders zijn ook vertegenwoordigd in de Raad van Advies van het MH17 monument.

MH17 - nabestaande belonen de Hollandse Daders met het aanleggen van een bos.

Inmiddels ben ik woedend!

Dankzij mij kunnen jullie de ECHTE Daders - NL + RU + UA + DE Wifka - in de gevangenis zetten.

Jullie behandelen mij 'als stront in het riool'.

En, jullie laten het volk in Ukraine doelbewust in oorlog verder ploeteren,

voor het  NL-toneel MH17.

Dit maakt julie zeer gewetensloze, geweldadige monsters, met veel zelfmedelijden.

Dus:

Als er alleen Familie  aanwezig zijn, start ik geen

ICC-rechtzaak tegen de Stichting MH17.

Er zijn grenzen aan zelf-medelijden... en die grenst ligt daar waar een ander mens

moet pijnlijden / sterven voor zelf-medelijden.

Ondanks mijn woede zal ik eerlijk blijven over Daders; ook als dit Russen blijken

te zijn met wie ik het goed kan vinden.

Desireestokkel
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Onderwerp:Fwd: ICC lawcase against All Presidents - Ministers ForeignAffairs - Embassadors &

Mayor NL

Datum:Sun, 9 Jul 2017 20:34:31 +0200

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

Aan:info@vanderlande.com, legal@asml.com, mediarelations@klm.com, media-

nl@shell.com, mediarelations.rotterdam@Unilever.com, persinfo@heineken.nl,

pers@ah.nl, info@eerlijkwinkelen.nl, klantenservice@beslist.nl, contact@fashionchick.nl,

fox@fox-it.com

Presidents, Ministers Foreignaffairs, Embassadors, Mayors NL, Republic-organisations,

I have started an ICC lawcase against:

EU Jean-Claude Juncker

EU AntonioTajan

All Presidents / Head of state

All Ministers of Foreign affairs

All Mayors in the Netherlands

Some members of the IC- NL- Elitemurderclub for national security

They all refuse to conduct the UN Charter - Torture treaty - Human right treaties - Statue

of Rome.

They all refuse to recognize Dictatorship NL and Republic-NL publicly.

I cut away a significant part of the Evil Double lobby.

All the persons against whim I starte dthis lawcase 'may no longer communicate with each

other anymore'.

When they continue as if nothing has happened, they prove in the eyes of terrorists to be a

Terrorist.

Politicians can NO Longer torment eachother;

all are now equally criminal on Planet Earth.

The letter is published on my website:

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

/icc.lawcase.against.eu.un.embassadors.presidents.mayors.elite.list.terrorists..10july2017.2.pdf

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

/icc.lawcase.against.eu.un.embassadors.presidents.mayors.list.terrorists.10july2017.pdf
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Onderwerp:ALL G20 agreement 100% Worthless due to ICClawcasea gainst all Presidents - Ministers

Foreignaffairs.

Datum:Sat, 8 Jul 2017 12:10:50 +0200

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

Aan:fsb@fsb.ru, washington.field@ic.fbi.gov, contact@tccb.gov.tr
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Putin - Trump - Erdogan - others

All G20 agreements on Syria will prove to be worthless.

I start an ICC-lawcase against all Presidents - Minister of Foreign Affairs - Embassadors.

In the supplement the letter I am writing at the moment.

DesireeStokkel

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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