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

Onderwerp:Dokters van Morgen = Artsen + Antoinette van Hertsenberg helpen Markrutte bij moord

Fwd: DSW ChrisOmmen helpt Markrutte bij Moord.

Datum:Tue, 10 Oct 2017 16:51:18 +0200

Van:desireestokkel <desiree.president@ziggo.nl>

Aan:info@defensiebond.nl, info@werkenbijdefensie.nl, afmp@afmp.nl, rvd.pers.kh@minaz.nl,

Frontoffice-NCC@nctv.minvenj.nl, j.a.oosterveer@minvenj.nl,

washington.field@ic.fbi.gov, fsb@fsb.ru, kapo@kapo.ee, armeewaffen@vtg.admin.ch,

bundespraesident@bpra.bund.de, polizeioeffentlichkeitsarbeit@polizei.hamburg.de,

politia.frontiera@border.gov.md, chinaemb_nl@mfa.gov.cn, hadgen@had.gov.hk,

korean@kbs.co.kr, tour@president.go.kr, den-haag-ob@bmeia.gv.at,

LPD-N@polizei.gv.at, ipafrance@ipafrance.org, ipaespana@ipaespana.org,

thehague@tamseel-ecs.gov.eg, webmaster@africa-union.org, nlemb@mofa.gov.sa,

lon.student@mfa.gov.ir, registry.iq@undp.org, webmaster@unvienna.org,

pm@pm.gov.pt, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, ambassade.monaco@skynet.be,

info@embassyofmyanmar.be, rpch@politi.dk, stm@stm.dk,

haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, ceu@gov.scot, hello@scottishhumanrights.com,

info@socialentrepreneurs.ie, press@princes-trust.org.uk, mayor@london.gov.uk,

redactie@tweakers.net, info@anvr.nl, knaw@knaw.nl, persvoorlichting@vc.fnv.nl,

n.abelskamp@cnv.nl, rtlnieuws@rtl.nl, ooggetuige@nos.nl, Stop the War Coalition

<office@stopwar.org.uk>, stoptrafficking@charita.sk, anita@stoploverboys.nu,

press@stop-ttip.org, info@mariestopes.org, service@milieudefensie.nl, foi.police@gov.mt,

woordvoering@knp.politie.nl, communicatie@politieacademie.nl, ibb@politiebond.nl,

mediadesk.noord-holland@politie.nl, Ecrime@politie.nl, juridisch@thuiswinkel.org,

klantenservice@beslist.nl, contact@fashionchick.nl, ondernemingskamer@rechtspraak.nl,

onderwijs@digiloket.nl, Stichting leerKRACHT <info@stichting-leerkracht.nl>,

info@poraad.nl, info@vo-raad.nl, Info <info@mboraad.nl>, info@njr.nl, info@jobmbo.nl,

redactie@studenten.net, lsvb@lsvb.nl, info@DNB.nl, administratie@zzp-nederland.nl,

info@broodfonds.nl, youngstartup@vps-nl.com, media-nl@shell.com,

mediarelations@klm.com, pers@ah.nl, persinfo@heineken.nl, legal@asml.com,

info@vanderlande.com, mediarelations.rotterdam@Unilever.com, scherrenburg@vnoncw-

mkb.nl, info@energie-nederland.nl, info@uvw.nl, post@rijnland.net,

info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl, provincie@zeeland.nl,

provincie@fryslan.frl, info@provincie-utrecht.nl, post@noord-holland.nl,

corteidh@corteidh.or.cr, press@eurocontrol.int, corpcomms@iata.org,

m.ruperti@drostenvandevijver.nl, knoops-advocaten <office@knoops.info>,

hendriks@richardkorver.nl, info@sapadvocaten.nl, info@nvsa.nl, info@amsadvocaten.nl,

info@mv-advocaten.nl, voorlichting@raadvanstate.nl, cnbctips@nbcuni.com,

info@teurlingsellens.nl, donateurs@fondsslachtofferhulp.nl,

info@kennispleingehandicaptensector.nl, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl,

info@nza.nl, thaiembassy.thehague@gmail.com, vnembassy.nl@mofa.gov.vn,

w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, mantelzorglijn@mezzo.nl, info@dementie.nl,

info@donorregister.nl, vragen@transplantatiestichting.nl,

info@expertisecentrummantelzorg.nl, info@buurtzorgnederland.com,

info@mijnkinderarts.nl, elske@studentenvakbondakku.nl, info@medischebanenbank.nl,

pers@demedischspecialist.nl, nog@oogheelkunde.org, redactie@doof.nl,

pers@steunbartimeus.nl, cnbctips@nbcuni.com, embassy.thehague@mfa.gov.tr,

info@jen-npo.org, lhv@lhv.nl, info@socialealliantie.nl

Republiek- NL,

Het tv-programma Dokters van Morgen is juridisch bewijs voor het feit

dat artsen graag samenheulen met media-makers die Markrutte helpen

bij het folteren - doden via de rechtspraak.

Er ligt een Internationaal Strafhof rechtzaak tegen Antoinette van Hertsenberg.
Het is verboden voor artsen om samen te werken met personen
tegen wie een ICC-rechtzaak ligt.

Het feit dat iedereen over dit rechtsfeit liegt, betekent niet dat het geen

rechtsfeit is.
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 Artsen zijn volledig onbetrouwbaar.

DesireeStokkel

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

Onderwerp:DSW ChrisOmmen helpt Markrutte bij Moord. Fwd: All Business - Organisations NL

support murder dictator Markrutte

Datum:Sun, 8 Oct 2017 17:27:32 +0200

Van:desireestokkel <desiree.president@ziggo.nl>

Aan:

DSW,

Eigen schuld.

https://www.youtube.com/watch?v=19LrsA89yz0

DSW directeur ChrisOomen helpt  Markrutte bij moord op burgers in de Zorg. 

Omdat hij niet 100% liegt tegen het volk, zet ik hem niet in de gevangenis. 

Hij moet zijn ontslag nemen.

En DSW moet een nieuwe directeur aanstellen die in het openbaar verklaart 

Parlement - Koning - Rechtspraak -Lobby niet langer te helpen bij Stiekeme Moord op burgers.

Het komt er op neer dat ik vanaf volgende week  Alle Bestuurders van NL in de cel moet zetten,
of met grof geweld moet verwijderen, omdat jullie het zo leuk vinden Rutte & Co aan de macht te houden. 

En hiervoor parasiteren op mijn lichaam. 

Ik denk dat jullie etters 'een oorlogje in NL wel gezellig vinden'.
Meer intelligentie hebben de Hollandse hersenen niet. 

DesireeStokkel

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

Onderwerp:All Business - Organisations NL support murder dictator Markrutte = civilwar risk from

next week on PVV hatred will restart

Datum:
Van:
Aan:

Republic NL,

https://www.youtube.com/watch?v=H_0u-a3EBlE

All Businesses - Organisations in NL have come together and decided to support the new Dictatorship

Markrutte III parliament with murder on civilians.

Despite the legal fact that the Constitution Republic NL runs on Earth for about 3 years.

Despite the fact that I am the InterimPrimeMinister for NL per 18nov2016.

Why?

They want to have it al: the freedom to be a criminal themsleves + to make human bodies disappear

in  the Dark World.

about:blank
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NL-organisations complain about the increase of crime; they organize it themselves.

Next week we will have a new parliament.

I expect a civilwar like situation in NL.

EU can go flat.

Look at Spain.

In other nations criminal Politicians - Judges are being removed from their labourcontract.

In Holland we have a tiny bureaucracy = the Entrepreneurs do not have the decency to rescue human

lives and to make sure the Individual Civilians live in a State of Law.

What to do?

Follow the instructions on my website.

I have explaned HOW everybody can win all lawcase in NL, on the condition that you recognize the

Dictatorship NL - Republic NL.

In your file.

From next week on... all business-contract are FAKE.

You can get killed... and nobody wil know.

DesireeStokkel

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

InterimPrimeMinister NL calls back all Defence-personnel from abroad
= fighting - killings inside the Defence-building.

Dictatorship NL transforms from implotion into explotion.

The national security of EU is at high risk.

China ... when things  go wrong in NL ... I need your help first.

Defensiepersoneel, Republiek-NL, MichaelRuperti, Knoops, Korver,

Als InterimMinisterPresident DésiréeElisabathStokkel
 roep ik al het Defensiepersoneel terug uit het buitenland.
Alle NL - EU - VN - Navo missies stoppen nu, 30september2017, 12.00 uur.

Ik ben woedend!

Afgelopen jaren heeft Defensie de spot met mij gedreven, maar de gang van zaken vandaag

leidt er toe dan NL helemaal geen nationale veiligheid heeft.

Elke crimineel weet dat de ICC-lobby het leuk vindt ook Hollanders te doden.

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

/mindefensie.taken.opruimwet.2.republieknl.uncommissie.arbitrage.jan2017.pdf

DesireeStokkel
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-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Onderzoek Mortier ongeval - niet rechtsgeldig = manipulatie Dictator Markrutte +

Defensie

Datum:Fri, 29 Sep 2017 13:12:59 +0200

Van:desireestokkel <desiree.president@ziggo.nl>

Aan:m.ruperti@drostenvandevijver.nl

Advocaaat Michael Ruperti,

https://www.youtube.com/watch?v=1LpESddP328

GreetjeGroenbroek,

Het rapport van de Onderzoeksraad is niet rechtsgeldig.

Defensie negeert het rapport om deze situatie.

Er ligt een International Strafhof rechtzaak tegen NL - Onderzoekraad - omdat

parlement en rechtspraak samen burgers rechtenloos maken.

Ik ben hierin slachtoffer. Balkenende - Rutte - Rechtspraak proberen mij te doden.

Clingedael + OVV steunen dit soort moord.

ICC weigert te werken als eerlijke rechtbank.

Brieven op mijn website bewijzen dit.

ICC president - aanklager - rechters folteren - doden slachtoffers die rechtzaken starten bij ICC.

Met goedkeuring van EU -VN.

NLis sinds 2juni2014 een Dictatuur;
Koning WA weigert de rechtstaat te waarborgen voor alle burgers.

Er ligt een ICC-rechtzaak tegen hem.

Sinds 12 dec2016 ligt er een ICC-rechtzaak tegen de Defensietop

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

/icc.lawcase.ministrydefence.commandors.nl.dictatorship.unsg.antonioguterres.embassy.12dec2016.pdf

Vanaf 18november2016 is NL een republiek en
ben ik de InterimMinisterPresident van Nederland.
Geregeld via de UNSG Antonioguterres.

Maar Guterres krijgt betaalt om mij te negeren, terwijl het hele dossier op de website staat

en ALLE Ambassades mij stiekem accepteren als InterimMinisterPresident.

Het MH17 onderzoek is dus ook niet rechtsgeldig. De MH17 familieleden vinden dit goed;

zij willen alleen op de foto met  koning in de geschiedenisboeken.

Er komt nooit een veroordeling in een MH17 -rechtzaak.

Wat kan jij doen?

Nou, lees de brieven op mijn website. Begin rechts.

Daarna schrijf je mij een brief - op mijn adres - waarin je mij aanschrijft als InterimMinisterPresident

about:blank
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van NL.

Deze brief adresseer je als ik doe: ook aan ICC + MInAZ dictator Rutte = UNSG guterres Ambassade

Portugal in Denhaag.

In die brief vraag jij mij om het Onderzoek van je zoon wel rechtsgeldig te verklaren

= je weet dat er tegen OVV + Koning + alle parlementsleden een ICC-rechtzaak ligt.

Je krijgt van mijn een brief waarmee je naar de Militiarie rechtbank kan.

Daar moet je eerst stellen dat NL een dictatuur is per 2juni2014.

Een Republiek is per 18nov2016, met een nieuwe Grondwet Republiek NL.

Dit kan een rechter niet negeren, ondanks dat alle presidenten van rechtbanken

Markrutte & co helpen bij het rechtenloos maken - doodtreiteren van het volk.

Wat gebeurt er als de advocaat de rechtzaak te licht opzet?

Dan krijgen jullie Lobby-rechtspraak.

Zoals vele in NL dit ontvangen: Qkoortsmensen - Aardbevingsmensen.

Wel veel dure procedures maar geen uitspraak waarmee je als burger je

grondrechten terugkrijgt. Je ontvangt slechts 'Onzin & Genocide per Bureaucratie'.

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
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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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6 van 6 10-10-2017 16:52


