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Onderwerp: 'Zwakke minister'.’Rutte moet het volk toespreken'. Reacties lezers. Stap (ook) uit dit #WEF
kabinet. Gods aanwezigheid met je. Moses, The Lawgiver. Moses Song.
Geachte mevrouw Hermans en heren Segers, Hoekstra,

'Zwakke minister'.
Zwakke minister van Landbouw Staghouwer treedt af.

Staghouwer zei even na halfacht vanavond – maandag 5 september – in een ingelast
persmoment op zijn ministerie
dat hij niet de juiste man was om de noodzakelijke hervormingen in de landbouw en visserij te
leiden.
https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2022/09/zwakke-minister-van-landbouwstaghouwer-treedt-af-900230/

Ik bewijfel of heer Staghouwer een zwakke minister is, ik denk dat hij juist sterk is.
Ik neem het voor hem op...Het is een Moedige stap Henk Staghouwer.
Hij had een onmogelijke opdracht meegekregen en hij doorzag dat, stapte op en dan ben je sterk.
De plannen van dit WEF kabinet zijn erop gericht om de boeren te vernietigen,
het gaat niet in de eerste plaats om de stikstof, maar om de Great Reset. Het plan is om de grond
van de boeren te gaan gebruiken voor het maken van een #WEF Tristatecity Nederland Wereldstad
en voor #WEF Food Valley met Vegan fabrieken.
Henk Staghouwer had heel weinig speelruimte om de boeren toekomstperspectief te kunnen bieden en
dan krijg je een nietszeggend amtelijk stuk, zijn opvolger zal hetzelfde ervaren.
https://www.tristatecity.nl/

Het vernietigen van de boeren is een misdaad tegen de menselijkheid...
en komt voort uit duivels marxistisch gedachtegoed wat wederom herleeft,
hoe dom en\of slecht kun je zijn.

’Rutte moet het volk toespreken’.
Wil het Nederlandse volk dit wel ?

En dat we het allemaal in onze portemonnee zullen voelen en er offers worden gevraagd.
Daarom lijkt het me tijd dat, net als in Duitsland bondskanselier Scholz onlangs deed,
onze premier Rutte het volk toespreekt en de eerlijke en tevens pijnlijke boodschap brengt.
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1159586142/rutte-moet-het-volk-toespreken

Reacties lezers.
’Rutte stort ons bewust in Armoede...

https://twitter.com/Prikkel2016/status/1566848453996576768

Stap (ook) uit dit #WEF kabinet. Gods aanwezigheid met
je.

Moses, The Lawgiver.

Moses The Lawgiver ...
The Exodus from Egypt and the forty years of wandering in the Sinai desert
before the Israelites entered the Promised Land...
Moses: "I can not maintain order of slavery."
https://www.youtube.com/watch?v=4XNX9dVbZ2Q

Moses Song.
Let God's people go.

https://www.youtube.com/watch?v=pB zYT76Og8
Eigenlijk voor kids, maar heel duidelijk...iedereen kan het begrijpen.
De mens mag in vrijheid leven toch en dan is er geen plaats voor Farao- of #WEF despoot

Met vriendelijke Groet en de meeste Hoogachting,

