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ALLE HUIDIGE VACCINS, -OOK DE COVID-VACCINS-
BEVATTEN CELLEN VAN GEABORTEERDE BABIES 

COVID-SPUITEN ZIJN BOVENDIEN DODELIJKE EN/OF
LICHAAMSVERWOESTENDE mRNA-INJECTIES DIE IN HET
KADER STAAN VAN TOTAL-666-CONTROL ! - 12-11-2022

http://www.providencemountainranch.com/ALLE%20COVID-NANO-VACCINS%20BEVATTE
N%20CELLEN%20VAN%20GEABORTEERDE%20BABIES.pdf

http://www.providencemountainranch.com/The%20New%20mRNA%20COVID%20Vaccines
%20Inject%20an%20Operating%20System%20into%20Your%20Body%20-%20Not%20a%
20Conspiracy%20Theory,%20Moderna%20Admits%20It.pdf

WIE ZICH HEDEN LAAT VACCINEREN, STAAT 100%
SCHULDIG AAN DE RUIM 50 MILJOEN NAZI-ABORTUS-
MOORDEN OP HET ONGEBOREN LEVEN WERELDWIJD EN
KEURT DE NAZI-ABORTUSMOORDEN GOED !

OOK OP DE LABELS VAN DE COVID-VACCIN VERPAKKING
STAAT EEN CODE DIE AANGEEFT DAT DE VACCINS CELLEN
VAN GEABORTEERDE BABIES BEVATTEN !

HET IS ONGEKEND SCHANDALIG DAT ZOVEEL DUIZENDEN
REFO-BELIJDERS EN HUN VOORGANGERS HUN LAFFE
MOND HOUDEN OMTRENT HET NAZI-FEIT DAT ALLE
VACCINATIES -INCL. CORONAVACCINS- CELLEN BEVATTEN
VAN GEABORTEERDE BABIES !

1. WASHINGTON-STATE PASTOR: "ABORTED BABY DNA IN
VACCINES"

Van welke kerk deze voorganger lid is, doet in dit bestek niet ter zake, maar
wat deze man aan vaccin-feiten opsomt en zijn hoorders waarschuwt voor
het c-vaccin op grond van Gods Woord, is hartverwarmend. Vergeleken met
deze pastor, zijn de refo-dom inees zonder onderscheid vossen die de
wijngaard verderven, ofwel huurlingen, die alleen zichzelf weiden. Ook deze
pastor exposes Steef de Bruijn, Van der Staaij, plus het leger refo-dominees,
dat zij over lijken gaan.

http://www.providencemountainranch.com/Washington%20Pastor%20-%20Aborted%20Ba
by%20DNA%20in%20Vaccines.wmv

2. BIOLOGIST PAMELA ACKER: "STILL HUNDRED OF BABIES
ABORTED FOR VACCINE DEVELOPMENT"

"Het horror-sprookje van Big Pharma en RD.NL dat er alleen
cellen van 1 geaborteerde baby (dat is al 1 teveel) gebruikt
zijn in de jaren 60/70 voor de ontwikkling van vaccins,
wordt door vaccination-expert, Pamela Acker, stellig
ontkend - Truth is: "Nog steeds honderden babies
geaborteerd voor ontwikkeling van vaccinaties"

DEEPSTATE-ILLUMINAAT, STEEF DE BRUIJN, GAAT OVER
LIJKEN EN BEWEERT: "GEEN CELLEN VAN GEABORTERDE
BABIES IN C-VACCINATIES"

KLIK OP DE ONDERSTAANDE LINK TER INZAGE VIDEO, WAARIN DR. PAMELA ACKER BEWIJST DAT STEEF
DE BRUIJN OVER LIJKEN GAAT !

http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKBIOLOGIST_PAMELA_ACKERzq_zhSTILLzpHUNDREDzpOFzpBABIESzpABORTED_FOR_
VACCINE_DEVELOPMENTzh.html
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3. DR. THERESA DEISHER: "RECENTLY ABORTED BABY DNA IN C-VACCINES!"

Dr. Theresa Deisher exposed de MSM/RD-leugen-propaganda-makers die beweren dat c-vaccins geen cellen bevatten van geaborterde
babies, terwijl tot op de dag van vandaag nog steeds babies worden geaborteerd om DNA van vermoorde babies in vaccins te
verwerken, ook in de c-vaccins. Uit de verklaring van dr. Theresa Deisher blijkt opnieuw dat Steef de Bruijn, Van der Staaij en alle refo-
dominees de nazi-baby-dna-praktijken promoten. Het horror-sprookje van Steef de Bruijn, dat er alleen cellen van 1 geaborteerde babie
(1 teveel) uit de jaren '60 is gebruikt, bewijst dat Steef de Bruijn en al degenen die zijn horror-sprookje zijn toegedaan, geen normale
human beings zijn, maar alleen nog een rol kunnen spelen in een gruwelijke horror-film, of in een nazi-abortuskliniek.

http://www.providencemountainranch.com/Dr.%20Theresa%20Deisher%20Recently%20Aborted%20Baby%20DNA%20in%20Vaccines.wmv

4. ABSOLUUT PROOF: C-VACCINES CONTAIN ABORTED BABY CELLS !

In a interview, dr. Stanley Plotkin, "the godfather" of all vaccines, admitted the fact that the current vaccines contain aborted baby cells.
Deze video bewijst opnieuw dat het Refodom, de refo-media en de refokerken beheerst worden door zielsbedrieglijke witte-boorden-
criminelen die de horror-praktijken van dr. Stanley Plotkin promoten.

http://w w w .providencem ountainranch.com /ABSOLU U T% 20PROOF% 20TH AT% 20C-VACCINES% 20CONTAIN% 20ABORTED% 20BABY% 20CELLS.w m v

http://w w w .providencem ountainranch.com /VACINATIES% 20BEVATTEN% 20CELLEN% 20VAN% 20GEABORTEERDE% 20BABIES.w m v

http://www.providencemountainranch.com/Vaccinaties%20bevatten%20cellen%20van%20geaborteerde%20babies%20en%20de%20gebruikers%20ervan%20zijn%20dus%20pro-abortus.pdf

5. RD.NL PROPAGANDABUIS VAN ABORTUS- EN BIG-PHARMA-VACCINATIE-BUSINESS (1)
http://w w w .derokendevlasw iek.com /2019_TH EOLOGIE_EINDTIJDzpRU BRIEK RDzoNL_PROPAGANDABU IS_VAN_ABORTU Szn_EN_BIGzpPH ARM AzpVACCINATIES.htm l

6. RD.NL PROPAGANDABUIS VAN ABORTUS- EN BIG-PHARMA-VACCINATIE-BUSINESS (2)

http://w w w .derokendevlasw iek.com /2019_TH EO LOGIE_EINDTIJDzpRU BRIEK RDzoNL_PROPAGANDABU IS_VAN_ABO RTU Szn_EN_BIGzpPH ARM AzpVACCINATIES.htm l#item _Vaccins_bevatten_k
w ikzm _m enselijk_abortieserum _en_niercellen_van_apen_en_w orden_NOG_STEEDS_gebruikt_in_vaccins_voor_kinderenzm _terw ijl_de_C DC_en_het_RDzoN L_erover_liegen_zb

7. Vaccinaties hebben cellijnen van geaborteerd foetaal en embryonaal weefsel 

http://w w w .providencem ountainranch.com /Vaccinaties% 20hebben% 20cellijnen% 20van% 20geaborteerd% 20foetaal% 20en% 20em bryonaal% 20w eefsel% 20-% 20Alw areness.pdf

8. Vaccins met cellen van geaborteerde foetussen oorzaak autisme en leukemie bij jonge kinderen

http://www.providencemountainranch.com/Vaccins%20met%20cellen%20van%20geaborteerde%20foetussen%20oorzaak%20autisme%20en%20leukemie%20bij
%20jonge%20kinderen%20-%20Bijbels%20Optiek.pdf

9. Vaccins bevatten kwik, menselijk abortieserum en niercellen van apen en worden NOG STEEDS
gebruikt in vaccins voor kinderen, terwijl de CDC en het RD.NL erover liegen !

http://www.providencemountainranch.com/Vaccins%20bevatten%20kwik,%20menselijk%20abortieserum%20en%20niercellen%20van%20apen%20en%20word
en%20NOG%20STEEDS%20gebruikt%20in%20vaccins%20voor%20kinderen,%20terwijl%20de%20CDC%20en%20het%20RD.NL%20erover%20liegen.pdf

10. WHO erkent polio-uitbraak in de Filippijnen veroorzaakt door poliovaccins - RD.NL ONTKENT
http://www.providencemountainranch.com/WHO%20erkent%20polio-uitbraak%20in%20de%20Filippijnen%20veroorzaakt%20door%20poliovaccins.pdf

11. Big Pharma geeft toe dat de mazelen uitbraak en de daarop volgende media hysterie hen massieve
winsten heeft opgeleverd. Massieve winsten heeft Big Pharma ook gemaakt ten tijde van de hysterische
varkensgriep door de massale verkoop van Tamiflu, waarvoor het RD.NL destijds propaganda maakte
(zie afbeelding), terwijl er -net als in vaccins- uiterst giftige bestandelen zitten. 

http://www.providencemountainranch.com/Big%20Pharma%20geeft%20toe%20dat%20de%20mazelen%20uitbraak%20en%20de%20daarop%20volgende%20m
edia%20hysterie%20hen%20massieve%20winsten%20heeft%20opgeleverd.pdf

12. Het door Van der Staaij gepromote Gardasil-vaccin blijkt het risico op baarmoederhalskanker met
45 procent te verhogen! 

http://www.providencemountainranch.com/Gardasil-vaccin%20bleek%20het%20risico%20op%20baarmoederhalskanker%20met%2045%20procent%20te%20ve
rhogen%20bij%20vrouwen%20die%20al%20werden%20blootgesteld%20aan%20HPV.pdf

13. Kinderen worden ge-injecteerd met menselijk foetaal DNA - RD.NL liegt ! 

http://www.providencemountainranch.com/Onze%20kinderen%20worden%20ge-injecteerd%20met%20menselijk%20foetaal%20DNA%20-%20RD.NL%20liegt-%
20BrekendNieuws.nl.pdf

14. Wetenschappers ontdekken bestrijdingsmiddel Glyfosaat in kindervaccins ! 

http://w w w .providencem ountainranch.com /W etenschappers% 20ontdekken% 20bestrijdingsm iddel% 20Glyfosaat% 20in% 20kindervaccins% 20-% 20Xandernieuw s.pdf

http://www.providencemountainranch.com/Dr.%20Theresa%20Deisher%20Recently%20Aborted%20Baby%20DNA%20in%20Vaccines.wmv
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15. Vaccinaties en de valse voorlichting RIVM, RD.NL, NPV en de omkoopschandalen van Big Pharma

http://www.providencemountainranch.com/Vaccinaties%20en%20de%20valse%20voorlichting%20-%20omkoopschandalen%20Big%20Pharma.pdf

16. OOK DR. ALVIN H. MOSS BEWIJST ONDER EDE VOOR DE AMERIKAANSE SENAAT DAT VACCINS
CELLEN BEVATTEN VAN GEABORTEERDE BABIES, TERWIJL HET RD.NL EN DE VOORZITTER VAN DE NPV,
ALIAS KLIMAATHOAXER, DIEDERIK VAN DIJK, ALS INGEHUURDE PUPPETS VAN HET RIVM EN DE BIG
PHARMA, HIEROVER LIEGEN DAT ZE BARSTEN !

http://www.providencemountainranch.com/Dr.%20Alvin%20H.%20Moss%20Testifies%20on%20use%20of%20Aborted%20Human%20Fetus%20in%2
0Vaccine%20Production.wmv

LEES S.V.P. DE VOLLEDIGE ARTIKELEN-REEKS VIA DE LINK BELOW !!!!!

http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKOOK_CORONAVACCINS_BEVATTEN_CELLEN_VANzpGEABORTEERDEzpBABIES_
.html#item_OOK_DRzo_ALVIN_Hzo_MOSS_BEWIJST_ONDER_EDE_DAT_VACCINS_CELLS_BEVATTEN_VAN_GEABORTEERDE_BABIES

17. SGP-NPV-VACCINATIE-BLUFFER, DIEDERICH VAN DIJK LIEGT DAT HIJ BARST ! - SGPLAYBOY, Diederik
van Dijk, sprak donderdagavond in Barneveld op een informatiebijeenkomst over vaccineren

https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/online-veel-onzininformatie-over-vaccineren-1.1608280

De heren J. Boeijenga (Refoweb-panellid) en NPV-directeur, Diederich van Dijk, zijn -net als het RD.NL- spreekbuizen van de RIVM-
vaccinatie-propaganda. Opmerkelijk dat Diederich van Dijk exact hetzelfde sprak als J. Boeijenga - Panellid van Refoweb. Beide horror-
heren verwijzen gebruikmakend van de Nazi-praktijken van Joseph Mengele omtrent de huidige vaccinatie-praktijk en ontkennen
keihard dat de huidige vaccinaties cellijnen van geaborteerde babies bevatten en liegen dat ze barsten. De directeur van de Nederlandse
Patientenvereniging -Van Dijk- trok de vergelijking met medische uitvindingen in concentratiekampen. "De wortel daarvan is slecht,
maar we maken vandaag de dag nog steeds dankbaar gebruik van de resultaten. Zo is het ook met vaccins. Verwerpelijk dat daarvoor
foetussen zijn gebruikt. Maar dat gebeurt al decennia niet meer. De hedendaagse vaccins zijn daarom geen kwaad middel. Voor de eerste
vaccins is materiaal van een geaborteerde foetus gebruikt. Dat geldt niet voor latere entstoffen. Daarom is het geen geldig argument om
tegen vaccineren te zijn."

HOE LANG WILT U NOG BEDROGEN WORDEN DOOR DEZE REFO-VERRADERLIJKE BIG-PHARMA-WHO-
RIVM-WEF-SPREEKBUIZEN ?

LEES S.V.P. DE VOLLEDIGE ARTIKELEN-REEKS VIA DE LINK BELOW !!!!!

http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKOOK_CORONAVACCINS_BEVATTEN_CELLEN_VANzpGEABORTEERDEzpBABIES_
.html#item_OOK_DRzo_ALVIN_Hzo_MOSS_BEWIJST_ONDER_EDE_DAT_VACCINS_CELLS_BEVATTEN_VAN_GEABORTEERDE_BABIES

18. REFO-DOMINEES EN BELIJDERS DIE PUBLIEK ZWIJGEN OVER HET KEIHARD BEWEZEN VACCIN-
ABORTUS-SCHANDAAL, ZIJN ZWARE CRIMINELEN EN HOREN THUIS IN DE BEKLAAGDENBANK VAN
NEURENBERG II 

http://www.providencemountainranch.com/2020-RVP-Effecten-inhoudsstoffen%20huidige%20vaccinaties.pdf

19. GEWETENLOZE MAFFIA-DOMINEES, R. VAN KOOTEN, B. LABEE EN J.A. WESTSTRATE, PROMOTEN
GOEBELIAANSE VACCINATIE-LEUGENS

http://www.providencemountainranch.com/GEWETENLOZE%20MAFFIA-DOMINEES,%20R.%20VAN%20KOOTEN,%20B.%20LABEE%20EN%20J.A.%20WESTSTRA
TE,%20PROMOTEN%20GOEBELIAANSE%20VACCINATIE-LEUGENS.pdf

LEES DE VOLLEDIGE ARTIKELEN-REEKS VIA DE LINK BELOW

http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKOOK_CORONAVACCINS_BEVATTEN_CELLEN_VANzpGEABORTEERDEzpBABIES_.html#i
tem_GEWETENLOZE_MAFFIAznDOMINEESzm_Rzo_VAN_KOOTENzm_Bzo_LABEE_EN_JzoAzo_WESTSTRATEzm_PROMOTEN_GOEBELIAANSE_VACCINATIEznLEUGENS

20. Dr. Suzanne Humphries: "Nooit is er een veilig vaccin geweest en nooit zal er een veilig vaccin zijn."

http://healthbytes.me/nooit-is-er-een-veilig-vaccin-geweest-nooit-zal-er-een-veilig-vaccin-zijn-dr-suzanne-humphries/

EPILOOG - BIZARRE REACTIES OP VACCIN-VIDEO/ARTIKELEN 

1. Het is opzich al een teken aan de wand dat we over de c-plandemie en het killer-vaccin een Amerikaanse
dominee en een handvol wereldse medische specialisten aan het woord moesten laten, omdat er binnen het
Refodom niet eentje te vinden is. Het afvallige Refodom vermaakt zich al jaar en dag met beschimmeld brood en
kerkpolitieke spelen, maar God gaat erin blazen en Hij gaat het ook opblazen. Het is dan ook een rechtvaardig
oordeel Gods dat bij refo-rijp en refo-groen de demonische MSM/RD (vaccin) leugens er als koek ingaan, omdat
de destructieve gevolgen van het geloven van die MSM/RD-leugens Gods verbondswraak betreft. Degenen die
nu nog niet zien dat er hels bedrog in het corona-spel is, hetgeen ook geldt voor "the bigger Great-Reset-picture

http://www.providencemountainranch.com/Vaccinaties%20en%20de%20valse%20voorlichting%20-%20omkoopschandalen%20Big%20Pharma.pdf
http://www.providencemountainranch.com/Vaccinaties%20en%20de%20valse%20voorlichting%20-%20omkoopschandalen%20Big%20Pharma.pdf
http://www.providencemountainranch.com/Vaccinaties%20en%20de%20valse%20voorlichting%20-%20omkoopschandalen%20Big%20Pharma.pdf
http://www.providencemountainranch.com/Dr.%20Alvin%20H.%20Moss%20Testifies%20on%20use%20of%20Aborted%20Human%20Fetus%20in%20Vaccine%20Production.wmv
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behind", gaan het nooit meer zien, omdat God hun zinnen verblind heeft. Dezulken houden de waarheid in
ongerechtigheid ten onder en als dat het geval is, dan blijken dezulken op ALLE gebied de waarheid in
ongerechtigheid ten onder te houden, dus ook de Waarheid van Gods Woord, o.l.v. het refo-deepstate-duo RD/SGP.

2. Van sommige lezers kregen we te verstaan dat zij door de shocking truth die zij door de laatste 6 vaccin-
artikelen aangereikt kregen, zodanig geschokt waren, dat zij er slapeloze nachten van hebben overgehouden.
Wel, dat wordt dan de hoogste tijd, aangezien genoemde lezers allang van deze vaccin-gruwelijkheden op de
hoogte hadden moeten zijn, alleen al door de publicaties op deze website. Het is te vrezen dat zij louter door
gewetensknepen wakker liggen en weer zullen inslapen, omdat dit soort mensen leven van dagjesnieuws.
Dezulken zijn te lui zijn om enig onderzoek te doen in het licht van wat er in Gods Woord is voorzegd, met name
ten aanzien van de drie onreine geesten (Openb. 16:13) die ook de refo-kerken doortrekken en hun belijders
brainwashen met hun demon-praktijken en diabolus-propaganda, gelijk geschreven is: "Want het zijn geesten
der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te
vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods", Openb. 16:14.

3. Van andere lezers kregen we ongenuanceerde kritiek op ons bord over sommige bijkomstigheden in de
genoemde 6 video-presentaties, zoals "wereldse achtergrondmuziek (video dr. Deisher)", "applaus uit de zaal"
(video dr. Gold) en sommige "onchristlijke uitdrukkingen", maar dit soort lezers zijn dermate kortzichtig, dat zij
denken dat we voor genoemde presentatoren/presentatrices reclame maken voor hun personen, terwijl dit
soort kleinzielige critici aan het inhoudelijke van de video-presentaties totaal voorbij gaan. Genoemde video-
presentaties betreffen geen predikaties, maar bewustmakende wetenschappelijke speeches. Dit soort lezers
denken ook dat als we een doorlinking doen naar een website-artikel van derden, dat we dan heel de inhoud van
betreffende websites supporten. Ik heb hier maar 1 woord voor: bizar! Uit dit soort ongenuanceerde
kleinzielige reacties blijkt opnieuw dat velen de klok wel horen luiden, niet wetende waar de klepel hangt, ofwel
totaal interesseloos zijn jegens de alarmerende zaken waar het hier over gaat en derhalve ook de Geest van
Christus niet hebben. Refoland vaart ter helle, omdat het zonder ware geloofskennis is en een historisch, tijd-
en/of wondergeloof houdt voor het ware geloof, terwijl het gros refo-belijders het historische geloof al
ingewisseld heeft voor een autonoom-mens-geloof, aka Ank Cappon, Asia Bibi, A. Huigen, W. van Vlastuin, P. de
Vries, D. Heemskerk, J. Belder, S.M. de Bruijn, K. vd Staaij, R. Bisschop, C. Stoffer , T. Keller, J. Piper, enz., enz.

4. Bekend is dat Steef de Bruijn alle waarheidsfeiten omtrent de huidige plandemie en de killer-vaccin-gate met
een vrome mond ontkent en die complot-belachelijk maakt, terwijl anderen hun vrome masker aftrekken, als
profane pro-aborted-baby-cell-adders uit hun holen tevoorschijn komen en aan het lasteren slaan, omdat zij de
bewijsvoering, nl. dat ALLE mRNA-vaccins cellen bevatten van geaborteerde babies, perse niet willen aanhoren,
o.a. omdat zij al gevaccineerd zijn, of zich willen laten vaccineren, overeenkomstig de satanische killer-vaccin-
propaganda van Ali Koek-van Krooten.

5. Op de belial-website, CIP.nl, werd in een recent artikel beweerd, dat "cellen van 1 geaborteerde 1960-
babie t.b.v. vaccins, duizenden levens zou sparen", en om die reden was het covid-vaccin "geoorloofd",
volgens de diaboliserende CIP.nl-publicist. De CIP-bewering is een volbloed horror-sprookje, aangezien het
killer-vaccin geen enkel mensenleven redt, maar genetische manipulatie en depopulatie veroorzaakt. Bovendien
zijn het demonen die zulke horror-sprookjes beweren, aangezien zij dat "ene" vermoorde kind aan de Moloch
offeren, om zelf "te overleven", hetgeen puur kannibalisme is. 

Het CIP-sprookje is bovendien een duivelse leugen, aangezien er nog steeds honderden ongeboren babies
worden vermoord t.b.v. vaccins, make-up, zeep en gemanipuleerd voedsel. Degenen die de vaccin-horror
ontkennen, goedkeuren, gladstrijken, bagatelliseren (vanwege hun belials-geloof in het verzonnen 1-abortus-
baby-sprookje), zijn reeds van de duivel bezeten, maar God zal -ook al zou het 1 geaborteerde baby betreffen- al
dat vergoten babybloed van de hand eisen van al die "vol-evangelische" pro-vaccin-aborteurs die in de meeste
gevallen ook geabonneerd blijken te zijn op het Deformatorisch Grafblad en lid zijn van de fascistische SGP.

GPPB. v.d.m.
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