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Geachte heer De Jonge,
Deze week ontving ik uw brief, waarin u reageert op mijn brief gericht aan de
koning. U legt in deze brief uit, waarom de koning de wet ‘Tijdelijke wet maatregelen
covid-19’ heeft ondertekend. Zoals ik het begrijp, kon hij niet anders: het is slechts
een formaliteit. De koning heeft geen politieke verantwoordelijkheid. Dit is mij
bekend en ik sprak hem ook aan op zijn geestelijke verantwoordelijkheid; die heeft
hij namelijk wel.
Feit blijft, dat er inmiddels verschillende maatregelen zijn doorgevoerd, die het virus
niet tegen houden en die echter wel veel schade hebben berokkend en nog
berokkenen. Tot dusver heb ik geen enkele wetenschappelijke onderbouwing van
deze maatregelen vernomen. Het enige, wat sinds maart gebeurde is het
aanwakkeren van angst en daarbij gebruik maken van foute middelen: verkeerde
informatie, ineffectieve mondkapjes, de alternatieve media (die de feiten presenteren
en kritische vragen stellen) wegzetten als ‘fake’.
Enkele vragen, die ook door Kamerleden zijn gesteld, maar waar nooit een antwoord
op kwam:
Welk bewezen nut heeft het verplicht stellen van mondkapjes in OV?
U noemde ze zelf onnuttig, een ‘schijnveiligheid gevend’ en ‘laten we dat niet doen!
Welk bewezen nut heeft het verplicht stellen van mondkapjes in publieke ruimten?
Welke schade wordt veroorzaakt door het verplicht stellen van mondkapjes dragen?
Hoe wordt C-virus verspreiding voorkomen door de 1,5 mt afstand?
Wat hebt u gedaan met de verschillende ‘brandbrieven’ van duizenden medici?
Waarom bent u zo gefixeerd op de vaccinatie, als oplosser van het probleem?
Bent u zich bewust van de vele risico’s van de beoogde vaccinatie?
Begrijpt u het bezwaar van velen, die vanuit hun geweten vaccinatie niet kunnen
accepteren, omdat hiermee wordt ingegrepen in het menselijk lichaam en menselijke
vreemde materialen worden ingebracht, die zelfs het DNA veranderen?
Weet u, dat virussen deel uit maken van het menselijk bestaan? Dat dit altijd zo is
geweest en zo zal blijven?
Bent u zich bewust van de belangenverstrengeling van vaccinatie promotors als Bill
Gates, Fauci, Oosterhaus e.a.?
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Is niet ieder mens zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid?
Bent u op de hoogte van de ondeugdelijkheid van de PCR testen om het C-virus aan
te tonen?
Zijn deze testen misbruikt, om mensen verkeerd voor te lichten en angst aan te
wakkeren?
Waarom is er zoveel geld en energie besteed aan deze testen?
Is het u bekend, dat het C-virus momenteel geen probleem vormt?
Maar daarentegen, dat wel de genomen maatregelen grote problemen veroorzaken?
Begrijpt u de grote problemen, die mensen doormaken vanwege deze maatregelen?
Begrijpt u, dat ik mijn gezondheid niet wil schaden en daarom niet zal meewerken
aan deze maatregelen?
Wanneer gaat u de werkelijke redenen voor de genomen maatregelen bekend
maken?
Vandaag zag ik een video boodschap van Dr. Reiner Füllmich, die aangaf, dat hij
samen met andere juristen bezig is met een rechtszaak voor te bereiden tegen de
Duitse overheid en allen, die hierbij betrokken zijn. Deze video, getiteld Misdaad
tegen de menselijkheid is o.a. via mijn website te bekijken: https://alleenjhvh.nl/Veranderingen.html.
Ik kan deze video zeer aanbevelen.
Het valt mij op in de politieke debatten, dat er veel wordt gepraat, maar weinig
gezegd. Echte antwoorden blijven uit. Dat is zeer onbevredigend en het gaat steeds
meer lijken op beelden, die we kennen van voormalig USSR en China.
Voor zover ik begrijp, noemt u zich zelf een christen. U maakt deel uit van het
Christen Democratische Appel. Ik kan niet begrijpen, hoe u dit kabinet kan leiden in
deze C-virus crisis en zo verantwoordelijk bent voor de enorme schade die uw beleid
heeft veroorzaakt: menselijk leed in gezondheid: fysiek, mentaal en geestelijk en
sociaal maatschappelijk: bedrijven, die failliet gingen en gaan, de werklozen etc.
Hoe kunt u dit met uw geweten overeen stemmen?
Ook u zult zich eens moeten verantwoorden tegenover uw Schepper. Dan zou zelfs
vandaag kunnen zijn. Wat gaat u dan antwoorden? U hebt alle informatie en u zou
zich kunnen bekeren. U zou Nederland hierin voor kunnen gaan en wellicht is er nog
genade. We zijn zo ver van Hem en Zijn Woord afgedwaald. En toch wordt elke
overheid hierop beoordeeld. Uiteraard is uw verantwoordelijkheid in deze zeer groot.
Voor mij persoonlijk, wordt het een interessante tijd, komende maand, als de
maatregelen verder aangescherpt zullen worden. Zoals bekend, kan ik me niet aan
deze maatregelen onderwerpen, omdat ze mijn gezondheid schaden.
Hopend en biddend om een spoedig ommekeer, wens ik u Zijn wijsheid toe.
Met vr. groet,

Gerard K. Boersma
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