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Rechtbank Amsterdam assisteert Peter R de Vries bij organiseren Moord in NL 
1 bericht

desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com> 9 april 2018 om 07:38
Aan: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Cc: communicatierijk@minaz.nl, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, info@legal.nl, r.buis@verzekeraars.nl,
r.j.zee@wxs.nl, rtlnieuws@rtl.nl, info@talpa.tv, ooggetuige@nos.nl, receptie@nieuwspoort.nl, receptie@groenlinks.nl,
info@d66.nl, info@pvv.nl, info@pvda.nl, bestuur@christenunie.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl,
pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, pers@fvd.nl, info@vvd.nl, info@diekstravanderlaan.nl,
hendriks@richardkorver.nl, fsb@fsb.ru, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, iac@ieb-ipa.org, Landespolizei
Liechtenstein <info@landespolizei.li>, info@detailhandel.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, Info
<info@shetland.gov.uk>, info@mensenrechten.be, info@sleepwet.nl, info@burgemeesters.nl, Werkenbij Defensie
<info@werkenbijdefensie.nl>, Ecrime@politie.nl, info@rijksrecherche.nl, contact@aclei.gov.au, redactie@studenten.net,
"Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>, Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>, embacuba@xs4all.nl, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, emb.hague@mfa.no,
emb.lahaya@maec.es, PH Embassy Belgium <brusselspe@gmail.com>, bruxelas@mne.pt,
brianwolfepi@wolfesinvestigations.com, brxemb@mofa.gov.iq, webmaster@africa-union.org, Nlemb
<nlemb@mofa.gov.sa>, "Redactie AD.nl" <internet@ad.nl>, info@wijzijnproud.nl, info@vvvterschelling.nl

Rechtbank, Dictatormarkrutte, Ambassade, RepubliekNL, 
 
 
Peter R de Vries is een slachtoffer-partij in het Holleederproces.
 
De Media assisteert Peter R. de Vries bij het verkrijgen van zijn recht. 
 
Deze zelfde media assisteert Rechtspraak + Rechters bij het Organiseren + Uitbouwen van
DictatuurNL 

= Moordpoging  op burgers door Politici - Koning - Lobby - Journalisten 'gedogen +
goedkeuren'. 
 

 Rechters vinden het prima dat de media weigert de waarheid aan het volk
te vertellen over de ICCrechtzaak tegen NL + DictatuurNL  + RepubliekNL in de ICC-ambassade-
lobby. 
 
 Rechters assisteren Peter R de Vries bij het organisieren van Moord op Burgers - mij DesireeStokkel - 
 door gezamenlijk de waarheid te verbergen over de wijze waarop in NL de Elite het volk mag folteren /
doden.  
   
 
--  
 
DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 

 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres. 

UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

 

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:

Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht

om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie -
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Gemeente - Provincie 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 
 

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

