DE VAN GOD VERVLOEKTE
SGP-STOFFER-DUIK VAN
MODDERBAD-REFOFIELEN EN
DE DUIK VAN DE EPSTEINSE
ZWEMBAD-PEDOFIELEN STAAN
OP 1 LIJN !
Geestelijk gestoorde refofielen vieren
een godslasterlijk CARNAVALS-FESTIJN
en duiken gezamenlijk modderbad in,
o.l.v. SGPlayboy C. Stoffer
RD.nl: SGP-Kamerlid Stoffer door de
modder "voor goede doel"
SGP-Kamerlid Stoffer waagde zich zaterdag
aan de MudRaise in Biddinghuizen om
aandacht te vragen voor het werk van
International Justice Mission.
Ploeteren door modder en door sloten: SGPTweede Kamerlid Chris Stoffer is er niet vies
van. Hij waagde zich zaterdag aan de
MudRaise in Biddinghuizen om aandacht te
vragen voor het werk van International
Justice Mission. De stichting strijdt tegen seksueel misbruik van kinderen in Afrika, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azie. Dat
misbruik heeft plaats in bordelen en via de webcam.
Bron: https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/sgp-kamerlid-stoffer-door-de-modder-voor-goede-doel-1.1577291

COMMENT

Zoals gezegd doken recent een stel geestelijk gestoorde refofielen een modderbad in, waarvan een uitgebreide fotoreportage staat afgedrukt in het geestelijk gestoorde Jezuietenblad, het RD.nl (KLIK op bovenstaande RD-link ter inzage
carnaval-foto-reportage modderbad-refofielen).
Het RD organiseert reeds zwakzinnige mannen- en vrouwendagen en nu ook een modderbad-festijn van een stel ontsnapte
refofielen uit een sociale werkplaats, waarbij ook SGP-eurofiel C. Stoffer een duik nam en zich laat poseren met wereldse
moddermeiden in hetzelfde bad. Voor Gods ware volk is een dergelijke geestelijk-gestoorde duik in de modder hetzelfde als
een vervloekte zelfmoordsprong in de hel. Spotboef, SGPlayboy Stoffer, zal straks met zijn modderbad-maitresses ter helle
varen! Degenen die in dit soort gristelijke carnavals-festijnen participeren hebben de Zoon namelijk NOOIT gekust en alle
modderbad-refofielen zullen straks hun carnaval-festijn in de eeuwige rampzaligheid voortzetten, krijsende: “Bergen valt op
ons en heuvelen bedekt ons want de toorn van het Lam is gekomen”, als zij zich niet heden publiek tot God bekeren!
Het doel van het geestelijk gestoorde refo-team modderbadgasten was zogenaamd om aandacht te vragen voor het werk van
International Justice Mission, dat strijdt tegen kindermisbruik in Afrika, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië. Degenen die dat
op deze geestelijk-gestoorde wijze doen, geven geen BARST om al die seksueel misbruikte kinderen, aangezien het BARST
van seksueel misbruikte kinderen binnen het Refodom, waar incest-gevallen gemiddeld het hoogst zijn wereldwijd. Maar al
die refo-incest-daders worden door het gros refo-predikanten gedoofpot. God zal het zien en zoeken! Nog maar niet
gesproken over het massale kindermisbruik door pedofiele netwerken in Nederland en in de rest van de westerse wereld
(Zie onderstaande link).
http://www.vrijewereld.org/tag/ritueel-kindermisbruik/
Bill Clinton doet het dan nog "clean" en poseert met collega-pedofielen, waaronder Jeffrey Epstein, in een "schoon" waterbad.
Het genoemde refofielen-team dat zich vermaakte in het modderbad, staat kwa geestelijke gestoordheid op 1 lijn met
genoemde pedofielen. By the way: Billy Clinton en zijn pedo-vriend Epstein en Co moeten zich wel heel gelukkig voelen dat
het modderbad-team refofielen de door hen misbruikte kinderen volledig buiten beschouwing laat...
HET WORDT DE HOOGSTE TIJD OM DIT SOORT GEESTELIJK GESTOORDE SGP/RD-REFOFIELEN - NET ALS DE EPSTEINSE
ZWEMBAD-PEDOFIELEN- TE BERECHTEN ALS ZIJNDE BESMETTELIJKE KANKERGEZWELLEN IN KERK EN MAATSCHAPPIJ !
Zie ook artikel van Judaist, Van der Staaij via onderstaande link:
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKGEKEPPELDEzpSGPLAYBOYzpSTAAIJ_VERRAADT_HET_WARE_CHRISTENDOM.html

De zwakzinnige gebedsoproep van OGG-ds. A. Kort voor de corrupte SGP en de Judaistische SGP-lijder Van der Staaij, is
eveneens van God vervloekt! - Stuur dit pdf-artikel DIGITAAL door aan alle refo-dominees!
GPPB. v.d.m.

