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desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com> 16 januari 2018 om 13:31
Aan: m.decockbuning@uu.nl
Cc: press@google.com, info@banktencate.nl, communicatierijk@minaz.nl, h.hanemaaijer@minez.nl,
j.scherphuis@hetnet.nl, j.a.oosterveer@minvenj.nl, redactie@studenten.net, redactie@buitenhoftv.nl, info@njr.nl,
info@sleepwet.nl, info@wijzijnproud.nl, Werkenbij Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, werkgeverslijn@awvn.nl,
redactie@passendonderwijs.nl, ooggetuige@nos.nl, rtlnieuws@rtl.nl, apeldoorn@vanbruggen.nl,
ambassade.monaco@skynet.be, Hello <hello@scottishhumanrights.com>, Info <info@socialentrepreneurs.ie>, Michael
Efler <info@mehr-demokratie.de>, info@mendelcollege.nl, fox@fox-it.com, Ecrime@politie.nl,
woordvoering@knp.politie.nl, info@marechausseevereniging.nl, karel.verhoeven@standaard.be, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, pr@onexim.ru, pr@tabriz.ru, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>,
embacuba@xs4all.nl, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, emb.hague@mfa.no,
ipaespana@ipaespana.org, webmaster@africa-union.org, webmaster@indianembassy.nl, Media <media@aclu.org>,
media@globalwitness.org, Media@taxjustice.net, Kofi Annan <media@kofiannanfoundation.org>, Korea <korea@korea-
dpr.com>, koreanembassynl@mofa.go.kr, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, visa_leg@iranianembassy.nl,
press@fb.com

 MadeleineDeCock, Google, Parlement, RepublieNL, Ambassades, 

 MadeleineDeCock, u gaat de gevangenis in van het InternationaalStrafhof,
nu u Koning WA + Markrutte & co assisteert bij het doden van Burgers in Nederland;
en hierover liegt  binnen EU- Media - Onderwijs - ICC - Ambassade-lobby.

KNAW - Advocatenorde - Rechtspraak  regelen voor Politici dat zij burgers
rechtenloos mogen maken... en mogen doden. Vrijheid voor Moord is het allerhoogste goed
in de Nederlandse samenleving. 

De afgelopen 11 jaar is Google altijd de enige media geweest die mij NOOIT heeft geboycot;
niet 1 video - bericht is verwijderd 'omdat mijn waarheid te echt & hard is'. 

 Goed, Dictator Madeleine De Cock, Ik verwacht nu dat u even contact opneemt met Tencatebank,
die van mij de opdracht heeft gekregen om mij Maandag 22jan2018 het Arbeidscontract
InterimMinisterPresident te bezorgen. 

Zoniet, zal de waarheid over het feit dat banken in NL onze Moordende Koninklijke Familie - parlement
-Gemeente - Provincie - Politie - Defensie assisteren bij Moord, de bankenwereld radicaal opschonen. 

O, en ik wil Nieuwe Verkiezingen voor de Gekozen Minister President voor het volk in
RepubliekNL. 

U - die niet aan Nepnieuws doet - weet natuurlijk dat RepubliekNL al rechtsgeldig is vanaf 18nov2016,
gerelegd via de VN - Ambassades. 

--  

DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 
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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 -

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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