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AAANTEKENEN

Aan: De gemeente Putten

Fontanusplein 1

3881BZ Putten

Betreft: Beschikking Oorlogsschadevergoeding

claim nr.: 009

Zaterdag 21-12-2013 heeft u als gemeente Putten met list en geweld de eigendommen van de

vertegenwoordigers van de Veluwse Israël Vrijstaat vernield, verwoest, afgevoerd, ontvreemd, dan

wel gestolen. Uit de brief van ons aan u van 13-12-2013 blijkt dat wij u gewaarschuwd hebben voor

de gevolgen van het beschadigen dan wel verwijderen van onze eigendommen. Hierbij dienen wij u

een claim in van 10.000.000 euro. Zegge: tien miljoen euro. 

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

intuVVVVtie, strijdend voor vrijheid en rechtvaardigheid. 

Dit bedrag dient binnen 4 weken bijgeschreven te zijn op bovenstaande rekening van stichting Natuur

Getrouw. Bij het niet voldoen van de door ons ingediende schadeclaim, stappen wij naar het

Internationaal Gerechtshof te Den Haag. Want het schenden van de soevereiniteit van een vrijstaat en

haar inwoners wordt internationaal als een grove misdaad beschouwd, omdat het recht van staten op

soevereiniteit bescherming biedt tegen oorlog en overheersing van buitenaf. Alle kosten die daarmee

gemoeid zijn zullen op de Gemeente Putten verhaald worden.

Getekend:

Bijlage:  toelichting motivatie

Toelichting : list en bedrog



Met betrekking tot de heren Van Vooren en Hennekeij

Jullie waren donderdag 19 december 2013 bij ons op het grondgebied van de Veluwse Israël-Vrijstaat

met vijf man sterk. Correspondentie uwerzijds is de laatste tijd gericht aan de Veluwse Israël-

Vrijstaat, impliceert erkenning.  Onze vrijstaat is door de gemeente niet eenmaal betwist, noch ter

discussie gesteld. 

Achteraf gezien was de ene man die zich niet aan ons voorstelde van het sloopbedrijf Boverhoff uit

Heerde. De heer Van Vooren voerde het woord, maar heeft ons niet meegedeeld dat die ene mijnheer

van het sloopbedrijf was, noch dat jullie voornemen was om op zaterdag 21-12-2013 tot brute

geweldpleging, onzorgvuldige sloop vanuit milieu-oogpunt en ontvreemding van onze goederen over

te gaan. U wist dat wij als Israëlieten van de 12 stammen (geen joden) de sabbat vieren. Het is

deswege uitermate listig om niets te zeggen van uw voornemens -aangezien die reeds vaststonden- om

juist op onze sabbat wanneer wij normaliter niet op ons grondgebied aanwezig zijn, over te gaan tot

vernieling van het door ons met zweet, bloed en tranen opgebouwde kunstwerk-auditorium, kapel, 

heiligdom of tempel, andere bouwsels als de loofhut en verwijdering van onze eigendommen,

schaftketen, etc.. Het is met recht dat ulieden gebruik hebt gemaakt van list en bedrog.  U had mij

gevraagd wat de pragmatische of nuttige gebruik van het auditorium zou worden. Ik heb u gezegd dat

wij o.a. voornemens zijn om de ongeveer 58 wereldleiders uit te nodigen die op 23 en 24 in Den Haag

de Nucleaire Summit bij zullen wonen. U informeerde quasi of daar wel voldoende

parkeergelegenheid voor was op ons terrein. U beiden en de gemeente Putten zijn bekend met het feit

dat wij samenwerken met het Sjilo-genootschap uit Amsterdam, en wijzelf een officiële

kerkgenootschap hebben, nl.. Het Lage Landen Leerhuis, ingeschreven bij de kamer van Koophandel

in Apeldoorn.

Wij waren donderdag tijdens uw aanwezigheid bezig om de laatste hand te leggen aan de vloer en de

afvoer van de nieuwe houtkachel. De dag erna hebben wij het auditorium, dan wel heiligdom ingewijd

door vuur in de houtkachel aan te steken en de schoorsteen te laten roken, c.q. een vuuroffer te

brengen. U hebt op de sabbatdag het heiligdom geschonden door het totaal tot puin te vermalen, wat

neerkomt op een grove vorm van heiligheidschennis! Een Israëliet die vandaag daar kennis van heeft

genomen heeft de vloek van verlamming over allen die hebben meegewerkt aan deze plunder-actie

uitgesproken.   Wij hebben de vloeken van de berg Ebal (zie Deuteronomium 11:29, hfst. 28:59-61)

van de Almachtige God van Israel  over de gehele handels wijze der gemeente Putten uitgesproken,

aangezien u daartoe aanleiding hebt gegeven. 

 Dat houdt in dat u als verwoesters van Gods erfdeel het oordeel over uzelf hebt uitgesproken,

aangezien zij die volgens Mattheüs 26:52 het zwaard nemen, door het zwaard zullen vergaan.  Toen

zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen

door het zwaard vergaan. De gemeente Putten is een verwoester van andermans eigendommen -van

een legale neutrale en soevereine staat die aan alle eisen voldoet- zoals in Jesaja 33:1 staat, die zelf

verwoest zal worden. Wij hebben geen gebruik gemaakt van enig geweld, maar hebben u meerdere

malen gewaarschuwd te stoppen met uw geweldplegingen, aangezien in de profeet Zacharia ons

geboden is niet door kracht, noch door geweld, maar door Gods Geest zal het geschieden. God alleen

komt de wraak toe. Ik heb ulieden persoonlijk de brochure no. 730 overhandigd, die als onderwerp

heeft: Het Goddelijk Wapenarsenaal.  Jahweh zal ons van uw list en geweld bevrijden, zoals uit Psalm

72:5 blijkt. U ontvangt in onze brochure no.777 de Wondere Parallel tussen de razzia op 01-10-1944

en uw razzia op 21-12-2013. 

De gemeente Putten wordt de ‘Parel van de Veluwe" genoemd, een christelijke beschaafde

gemeenschap. Beschaafd?  Barbarendom volgens Bhagwan Shree Rajneesh in zijn boek over "De

rechten van de mens".  Christendom en geweld zijn onverenigbaar.  Bhagwan schrijft dat iemand een

vraag aan een beroemd filosoof stelde: "Wat denkt u van de beschaving?" 

De filosoof zei: "Dat is een goed idee, maar iemand moet dat idee nog verwezenlijken. Beschaving

bestaat nog niet. Het is een toekomstwensdroom". Bhagwan vervolgt: "Maar de mensen die aan de

macht zijn -op politiek, religieus en sociaal gebied- zijn aan de macht omdat er nog geen beschaving

is. Een beschaafde wereld, een rijp mens, heeft geen staten nodig -- al die grenzen slaan nergens op –,

heeft geen godsdienst nodig, omdat al die theologieën puur verzinsels zijn. .... Ik wil graag dat je



Dhr Van Vooren heeft brochure 730 Het Goddelijke Wapenarsenaal in zijn

linkerhand

begrijpt dat we nog barbaren zijn. Alleen barbaren kunnen het soort dingen doen die we al duizenden

jaren doen - mensen niet. In drieduizend jaar zijn er vijfduizend oorlogen geweest ... en jij noemt de

mens beschaafd? 

Planning: Zo Boven zo Beneden

Toeval bestaat niet. U hebt op de 21e december ons heiligdom geschonden, tijdens de sterfdag van de

zon/zoon/Jezus, Horus, etc. aan het Noordelijk halfrond waar wij wonen, dat is het wintersolstitium.

Exact een jaar geleden liep een Maya-kalender ten einde. Op de 25e staat de zon als wedergeboren

weer op, dat is de ware betekenis van kerstmis.  In het wapenschild van onze Veluwse Israël-Vrijstaat

is deze symboliek aanwezig.  U als gemeente hebt juist de 21e december uitgekozen vanwege

moverende redenen om onze legale vrijstaat aan te vallen en de eigendommen ervan te vernietigen en

het overige als oorlogsbuit mee te nemen naar uw bestemming.

Wij stellen de gemeente Putten volledig verantwoordelijk, niet alleen voor misdaden tegen onze

vrijstaat, maar misdaden tegen het ganse menselijke geslacht, volgens de VN-verklaring van de

Rechten van de mens. Odium Humani Generis.

  


