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Betreft: Aansprakelijkheidsstelling
Zaterdag 21-12-2013 hebben medewerkers van uw bedrijf een klus uitgevoerd op het bosperceel aan
de Ridderwal / Pasdijk in Putten. Dit hebben jullie gedaan in opdracht van de gemeente Putten.
Jullie hebben op ons terrein een auditorium (religieus leerhuis) verwoest en het puin materiaal
grotendeels afgevoerd. Jullie hebben onze loofhut verwoest en afgevoerd. Deze werkzaamheden
hebben jullie zeer onprofessioneel, natuurverwoestend en mensonwaardig uitgevoerd. Jullie hebben
nieuw aangeplante bomen ontworteld, bomen omver gereden, bomen afgezaagd, boomstronken uit de
grond gerukt, boompalen vernield, de looppaden verwoest, de omheining van de dieren grotendeels
verwoest, bomen beschadigd en sloop materiaal achtergelaten op ons terrein.
Tevens hebben jullie twee schaftketen met inhoud van ons terrein verwijderd zonder onze
toestemming, dit is diefstal. Ook hebben jullie een houtkachel, brandblusser, 4kuub aan larixplanken,
4kuub aan eiken balken, ongeveer 30 kastanje palen en 8betonnen blokken van ons gestolen.
Nu kunnen jullie wel zeggen dat je het gedaan hebt in opdracht van de gemeente Putten, maar jullie
hadden ook kunnen weigeren, net als de soldaten van koning Saul die weigerden zijn bevel uit te
voeren, toen hij hun opdroeg de priesters te doden, zie 1Sam. 22:17. Dus jullie dragen de volle
verantwoordelijkheid voor wat jullie ons aangedaan hebben. En dat zullen jullie weten, vooral de
kraanmachinist en de uitvoerder die heel schijnheilig donderdag ook al mee kwam om de boel eens
even te inspecteren. Net als de nazi-beulen die in opdracht van Hitler werkten en nu nog na 60jaar
berecht worden voor hun daden, zullen ook jullie eens berecht worden door de hemelse Rechter. De
vloek die wij over jullie uitgesproken hebben zal op jullie en jullie nageslacht terecht komen. Jullie
medewerkers hebben ons bespot, gehoond, uitgelachen en vernederd. Maar er komt een tijd dat de
rollen omgedraaid zullen worden en dan zal Degene die in de hemel woont lachen in jullie verderf,
evenzo wij. Zevenvoudig zullen jullie daden gewroken worden. Al de plagen van Egypte zullen op
jullie hoofden komen. Al de vloeken vermeld in Deut. 28 zullen jullie treffen, evenzo de vloek van
verlamming. Want jullie ontheiligen de sabbat, honen de God van Israel en verwoesten de
heiligdommen van de Veluwse Israel Vrijstaat.
Wij hebben de gemeente Putten meerdere malen goed gewaarschuwd dus ze wisten drommels goed
wat ze deden.
Namens:
De soevereine, van God afhankelijke, Voortrekkers van de Veluwse Israel-Vrijstaat;
Pieter Frank Sr, en Jr, van de familie van der Meer, levend vanuit de Goddelijke kracht en
intuïtie, strijdend voor vrijheid en rechtvaardigheid.

