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Geachte heer De Jonge,
Op bovenvermelde brief, waarmee u reageert op mijn brief gericht aan de koning,
legt U uit, waarom de koning de wet ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’ heeft
ondertekend, heb ik 27 november 2020 per brief gereageerd.
In mijn brief heb ik een aantal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld.
Bijgaand kunt u deze brief opnieuw aantreffen.
Tot op heden mocht ik nog geen enkele reactie van u ontvangen.
Wel kreeg ik een uitnodiging, om me te laten injecteren (zie bijlage).
U zult begrijpen, dat ik niet aan dit gevaarlijke experiment meedoe.
Ik moet helaas constateren, dat uw brief (uitnodiging ‘vaccinatie’ en de bijlagen)
onwaarheden bevat, waarmee niet alleen ik, maar onze hele bevolking wordt misleid
en inmiddels slachtoffer is geworden van dit beleid.
Uw beweringen onder het kopje: Hoe werkt…?
Ons lichaam heeft een immuunsysteem, dat afweerstoffen maakt tegen een virus.
Deze behandeling breekt dit natuurlijke systeem af, terwijl het niet beschermt tegen
de varianten; een virus muteert constant. Om dezelfde reden werkt ook de ‘griepprik’
niet. Dus ben ik niet beter beschermd. Wel loop ik een groot risico op heftige
bijwerkingen, waarbij dood zelfs niet is uitgesloten!
In de bijsluiter: ‘Vaccinatie..’
Vaccinatie beschermt niet
,, ,,
is niet uitgebreid getest en inmiddels als zeer onveilig gebleken
Veel bijwerkingen gaan niet na een paar dagen weer over, tenzij men sterft!
Er zijn al 509 meldingen van overlijden (https://www.lareb.nl/coronameldingen).
Via Lareb, waar slechts een zeer gering aantal bijwerkingen wordt gemeld, zijn
inmiddels duizenden meldingen (118.998) binnen gekomen.
Hierbij inbegrepen zijn zeer ernstige en ook met dodelijke afloop.
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Onbegrijpelijk, dat dit beleid desondanks gewoon is voort gezet en zelfs uitgebreid:
ook jongeren en kinderen, die weinig tot niets van dit ‘c-virus’ te duchten hebben zijn
verleid, deze injectie te ontvangen.
Ik begrijp, dat er zelfs plannen zijn om op de basisscholen kinderen te injecteren.
De effectiviteit is inmiddels nihil gebleken: geïnjecteerden hebben meer medische
problemen nadien, vergeleken met hen, die voor deze behandeling bedankten.
Onbegrijpelijk, dat u met alle informatie voorhanden, niet stopt met dit zeer
schadelijke beleid.
U bent vroegtijdig geïnformeerd door medische professionals en hebt een aanklacht
ontvangen van ‘Artsen voor de waarheid’, met sterke onderbouwing.
Waarom hebt u desondanks dit beleid voort gezet en uitgebreid?
Hopend en biddend om een spoedig ommekeer, wens ik u Zijn wijsheid toe.
Ik zie graag uw inhoudelijke reactie tegemoet, alsmede antwoord op de eerder
gestelde vragen in mijn brief van 27-11-2020.
Met vr. groet,

Gerard K. Boersma

Bijlagen:
Kopie brief, 27-11-2020
Uitnodiging ‘vaccinatie’ + info & formulier
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