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Mondkapjesplicht VLC.docx (29.8 KB) – Download all

Geachte vriend Burggraaf,
De directie van de school laat zich niet meer waarschuwen en stellen hun vertrouwen in de
politiek. In tegenstelling tot neutrale scholen zijn zij dírect overgegaan tot mondkapjesplicht
(met handhaving!); verder willen zij dat je laat testen bij een neusverkoudheid of een keer
niezen (zie de coronabeslissingboom hieronder)! Zij zijn daarmee nog roomser dan de paus
(met zijn LGBT-politieke agenda)! https://www.wnd.com/2020/10/prophecy-heresy-popefrancis/
Wellicht dat u bijgaande voorbeeldbrief ook op uw site wil zetten voor ouders c.q. luisteraars
die deze willen downloaden en gebruiken om de directie(s) aan te schrijven.
Ds. Roos sprak recent over Psalm 147 vers 3: Hij geneest de gebrokene van hart. Hij
verklaarde dat als het begin, waarna de Heere die mens (onder de wet) zou genezen. Dat is
tégen het Woord! Feitelijk sprak hij over de eerste taak van de wet (ontdekking en diepe
overtuiging welke dan gelijk zou staan met een gebroken hart). Hij wenste dat er maar veel
besmettingen en daarmee bedoelde hij gebrokene van hart mochten zijn in de Barneveldse
gemeente. Hiermee kwam hij de gemeente een vals evangelie voor te houden om dan ’s avond
over het 9e gebod te preken! Dit gold Petrus die Jezus zijn Meester verloochende, door
Jezus werd aangezien. Toen brak zijn hart (Petrus was onder de genade, een nieuwe mens in
Christus) in 1000 stukjes en de Heere Jezus genas zijn hart, want dírect kreeg Petrus een
droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Die tekst
misbruikte ds. Roos ook nog in diezelfde preek (de kanttekening kent hij dus ook niet). Het
oordeel Gods blijkt vastbesloten! Het hele refodom (b)lijkt en bloc te zijn overgegeven zoals
u zo vaak in uw preken heeft benoemd ‘Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar
zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt, want wanneer
je mensen aanspreekt, blijkt er géén doorkomen aan! Het oordeel (van de plagen) staat zich
letterlijk te voltrekken.
Een visboer, een (wereldse) man doorzag want er in de kerken gaande is. Hij sloeg de spijker
op zijn kop: de kerken hebben géén vertrouwen meer in God, zei hij en dat is waar. Ja, de
kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts, in hun geslacht. De
wereld ziet nu wat er in de kerken aan de hand is. Vandaag de dag kan je beter met nuchtere
wereldse mensen te maken dan met kerkmensen. Peter Schalk en Diederick van Dijk die in de
1e kamer voor de noodwet stemden: dus voor staatsdictatuur en staatstirannie. Het is
óntzéttend! Géén enkele dominee die hier tegenin gaat. Ja, wie zijn vertrouwen op de politiek
zet, (be)hoeft op God niet meer te rekenen!! De waarschuwingen aan zijn adres ten spijt; het
blijkt dat hij zijn hoop vast op de politiek heeft gezet en dan denkt hij ook God nog gedurig
aan te kunnen roepen. Ik had nog enige hoop dat ds. Roos zou opkomen tégen het VLC
schoolbeleid van de mondkapjes etc.; maar dat gaat natuurlijk niet als je daarmee zelf voorop
loopt!
https://www.ad.nl/amersfoort/kerken-schoorvoetend-terug-naar-30-mensen-br-ofhelemaal-dicht-om-erger-te-voorkomen~aa52e6f6/
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Ds. Roos doet voorkomen dat de Heere nog zo goed is dat zij nog met een beperkte groep
mensen (zogenaamd maatwerk) in een kerk van 3.500 plaatsen mogen opkomen –waar er door
de scriba mondkapjes wordt geadviseerd in de gangpaden), terwijl men in Chilliwack alleen
met de kerkenraad bij elkaar zit … ook een vroegere dienstvriend van mij (scriba bij ds Kort),
meent dat zij op het goede spoor zitten met hun twee- c.q. halfslachtig (Christus en de
Belial) beleid: https://www.rijnmond.nl/nieuws/200229/Kerk-in-Krimpen-aan-den-IJssellaat-tweehonderd-bezoekers-toe
Straks staan hier de gemeenten hetzelfde of erger te wachten als in Chilliwack, want hier
gaan we volgens de MSM ook weer op een algehele lockdown af. Verder jaagt ds. Roos zijn
gemeenteleden angst aan, door steeds het gróte aantal besmettingen te benoemen (met de
uitdrukking hoort de roede en wie ze besteld heeft). De mensen worden doodsbang gemaakt
en lopen nu direct naar een recent geopende teststraat om de hoek (in Barneveld) en testen
vanzelf bij bosjes (vals) positief. Daar is nu immers niet veel meer voor nodig nu die testen
door het RIVM zo zijn aangepast (opgerekt) dat je met 1 streepje (voorheen 3 en dat zei nog
niets!) RNA al besmet wordt verklaard. Verder hoorde ik in Roos’ zijn gebed dat de Heere
God gesproken heeft in het gezin van ds. Van der Kieft (vroegere schoolmeester op de Eben
Haëzerschool in Barneveld); zijn vrouw blijkt kanker te hebben. In 2014 waren er drie
zelfmoorden in de gemeente van ds. Roos: een moeder van 46 met een gezin van 4 kinderen,
een pubermeisje en een zoon van ds. Van der Kieft (op Urk) van 20jaar oud. Na de zelfmoord
van zijn zoon nu weer een zéér ernstige sprake in zijn gezin! Doch Samuël zeide: Heeft de
HEERE lust aan brandofferen, en slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des
HEEREN? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen.
Hartelijke groet en Gods Zegen,
MNvS
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