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Aan de heer M. Rutte,
p/a Binnenhof 19, Den Haag
Postbus 20001
2500 EA Den Haag
Woerden, 4 augustus 2020
Geachte heer Rutte,
Ik was zeer verbaasd, in de media te vernemen, dat er een voorstel kwam van
burgemeester Aboutaleb, mede namens collega Halsema, om verplicht mondkapjes
in te voeren in de open ruimte in de stad. Nadat de economie (waaronder horeca en
toerisme), die inmiddels door de genomen maatregelen op ‘sterven na dood’ is, kan
dit er kennelijk ook nog bij.
En dat terwijl al geruime tijd bekend is en nu sinds vorige week ook bevestigd werd,
door duizenden medici en professionals in de zorg (zie link), dat de schade van deze
maatregelen vele malen groter is dan het beoogde doel. Over de gezondheidsrisico’s
en het zeer betwijfeld effect had ik al eerder gelezen en gehoord, wat voor mij ook
aanleiding was, deze niet te gebruiken (ook niet in het openbaar vervoer); zie ook de
bijlage (brief aan directie NS - R. van Boxtel). Het is juist erg belangrijk, om
ongehinderd zoveel mogelijk frisse lucht (zuurstof) binnen te krijgen en zeker met
warm zomerweer.
Ik wil me graag aansluiten bij de oproep van deze medici en de vele duizenden
andere bezorgde Nederlanders en u dan ook oproepen, de genomen maatregelen,
zo spoedig mogelijk in te trekken. Op mijn website heb ik een speciale pagina, waar
u meer nuttige informatie en links kunt aantreffen: http://alleenjhvh.nl/Veranderingen.html
Wat ik in de brief aan NS stelde, geldt uiteraard in hogere mate voor u, als
hoofdverantwoordelijke voor deze zeer schadelijke maatregelen: u zal zich eens voor
uw Schepper moeten verantwoorden. Denk daarbij aan de vele slechte goddeloze
wetten en woorden, waar u persoonlijk verantwoordelijk voor bent (die u hebt
mogelijk gemaakt/hebt uitgesproken).
Ik schreef in die brief o.a.:
‘Omdat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen gezondheid en het nut niet is
aangetoond, maar wel de schadelijke gevolgen van het dragen van dit 'lapje',
kan en mag ik niet aan deze plicht voldoen.
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Dit heeft ook te maken met mijn geloofsovertuiging, dat de mens geschapen is
met een vrije wil en een eigen verantwoordelijkheid voor zijn lichaam. Volgens
de Bijbel behoor ik hen, die boven mij zijn gesteld te gehoorzamen, m.n. ook
de overheid; ik probeer ook daar naar te leven.
Maar dit kan alleen, als deze overheid zich ook onderwerpt aan Gods woord
en haar beleid daarop baseert. Zodra er maatregelen worden ingevoerd, die
daarmee strijdig zijn, kan ik me daaraan dus niet onderwerpen; aan mijn
aardse leven komt ook eens een eind en dan zal ik me ook (net als u) voor
mijn Schepper moeten verantwoorden.
Uiteraard zijn we als volk al eeuwen lang in toenemende mate van Zijn woord,
wetten en leefregels afgeweken en de huidige maatschappelijke problemen
(die m.i. ook alleen maar zullen toenemen, tenzij er een radicale bekering
komt), zijn daar o.a. de gevolgen van.’

Denk ook aan de continue veroordeling van Israel en genomen maatregelen, om
haar economie en veiligheid schade te berokkenen. Ik heb daar al verschillende
keren eerder over geschreven; o.a. de BDS steun (wijn-etiketten). Typering van
‘bezet gebied’, als het gaat om het Bijbelse gebied Judea en Samaria, het Israel
dwingen Jeruzalem te verdelen met haar vijanden, die geen vrede willen. Daar zijn
heel duidelijke Bijbel-teksten over met zware oordelen, die m.i. Nederland zeker
zullen treffen.
Hopende en biddende, dat u zich zal bekeren en niet langer het geduld van de
Almachtige JHVH op de proef zal stellen.
Hoogachtend,
Met vriendelijke groet,

Gerard Boersma
Bijlage: Kopie brief aan NS (Roger van Boxtel)
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