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1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 22 juni 2018 om 11:07
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: info@lcr-suwi.nl, info@rijksrecherche.nl, info@raadslid.nu, info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl,
centrale.clientenraad@ggzcentraal.nl, info@dsw.nl, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, info@nza.nl, Otp
informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>

FIOD, Landelijke Clientenraad, Ouderzorg, Zorg, ICC, 
 
Divosa kiest er voor om NIET juridisch correct te werken.
 
Zij negeren bewijs van Moord door Politici - Koning - Criminele rechters- meer...
 
Zij zoeken niet uit wat dit bewijs inhoud. 
 
Zij bouwen mee aan DictatuurNL en negeren al hun wettelijke plichten voor RepubliekNL. 
 
 
Divosa assisteert de Staten-generaal bij het moedwillig folteren - doden van burgers in NL. 
 
 
 
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Afmelding voor berichtenservice

Datum:Fri, 22 Jun 2018 10:54:52 +0200
Van:Jos Stuart - Divosa <jstuart@divosa.nl>
Aan:destokkel@republiek18nov2016.nl

 
 
Geachte mevrouw Stokkel,
 
Via het e-mailadres info@divosa.nl ontvangen wij met enige regelmaat berichten van u. 
 
We reageren graag op vragen en kritische kanttekeningen die we ontvangen. Maar omdat een duidelijke vraag of
kanttekeningen meestal ontbreekt, is het voor ons niet mogelijk inhoudelijk op uw berichten te reageren.
 
U doet ons daarom een plezier als u Divosa van de verzendlijst zou willen verwijderen.
 
Met vriendelijke groet, 
  
  
Jos Stuart, 
sr. communicatie-adviseur / woordvoerder 
  
  
Verenigingsbureau Divosa 
Koningin Wilhelminalaan 5 | 3527 LA   Utrecht 
Postbus 2758 | 3500 GT  Utrecht 
  
T 030 - 233 2337 
M 06 - 53 202 891 
jstuart@divosa.nl 
www.divosa.nl 
 
 
In de nieuwe VU Divosa Collegereeks prikken spraakmakende wetenschappers de zeepbellen en
bubbels van het sociaal domein door. Het eerste college start op 16 mei. Lees verder op: www.divosa.nl
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--  
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 -

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 
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