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Binnen het afvallige Refodom worden vaccinaties hogelijk geprezen en de
gevaren verzwegen, en wordt het wetenschappelijk bewezen feit 

dat vaccinaties cellen van geaborteerde babies bevatten, 
categorisch ontkent en/of verzwegen

Ingezonden stuk van refo-riool-web-artikel ontmaskerd met wetenschappelijke bewijslast
 www.derokendevlaswiek.com

1. Refoweb-leugenartikel over het gebruik van cellen van geaborteerde babies in vaccins
Refoweb - 02-08-2013

REFOWEB-VRAAG:
Er is op Refoweb al een vraag (https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/17365) gesteld over het gebruik van foetussen in de
vaccinaties. Jullie geven daar als antwoord dat dat niet waarschijnlijk zal zijn. Op de website van het RIVM lees ik echter
het volgende bij “Feiten en fabels over mazelen en vaccinatie”: "16. BMR-vaccin wordt gekweekt op levend weefsel
van dieren of mensen. Dat klopt. Virussen kunnen niet groeien zonder levende cellen. Ze gebruiken voor hun eigen
vermeerdering de huishouding van levende cellen. In plaats van steeds opnieuw cellen uit organen (of dieren) te halen, kan
dat tegenwoordig met celkweken of continue cellijnen. Deze cellen kunnen steeds weer worden doorgekweekt zonder
gebruik van nieuwe donoren. Voor bof en mazelen betreft dat een continue cellijn van een kippenembryo en voor rodehond
een cellijn van longfibroblasten uit een om medische reden uitgevoerde abortus met toestemming van de moeder." Hoe moet
ik dat zien? Kan dat zomaar? En wanneer is een abortus uitgevoerd vanwege medische redenen? En wat betekent dat voor de
inenting van mijn kindje? Verder lees ik op internet veel verontrustende verhalen over kinderen die ernstig ziek of
gehandicapt worden of overlijden na een inenting. Hoewel ik die verhalen niet echt onderbouwd zie worden door een
wetenschapper, houdt het mij erg bezig. Het geloof houdt mij niet tegen om mijn kindje in te enten, maar die chemische
(gevaarlijke) stoffen in een spuit maken mij bang. Wat is hierin wijsheid?

REFO-RIOOL-WEB-ANTWOORD VAN DHR. J. BOEIJENGA - Panellid van Refoweb
Boeijenga: Sommige cellijnen hebben inderdaad een dubieuze oorsprong, wellicht zelfs geaborteerde foetussen. Nu wordt al
langere tijd niet meer op die wijze aan nieuw materiaal gekomen. Het gaat dus om cellijnen van al jarenlang doorgekweekt
materiaal, of cellijnen die op een andere manier tot stand zijn gebracht (meestal door zgn. adulte stamcellen uit bijv.
beenmerg van volwassenen). De vraag is hoe principieel je nog moet zijn tegen die oude cellijnen. Toegegeven, de oorsprong
is van onduidelijke of soms zelfs verwerpelijke aard. Maar na zoveel jaar doorkweken wordt dat wel erg abstract.  Ik wil
hierbij een vergelijking maken met geneesmiddelen die dankzij de experimenten van kampartsen zoals Mengele uiteindelijk
op de markt zijn gekomen (veel farmaceutische concerns hebben van ouds Duitse namen...). Niemand die deze middelen om
die reden boycot. Een bepaalde relativering is dus op zijn plaats. 

NOTE: Boeijenga relativeert de duivelse Nazi-praktijken van Nazi-horror-arts, Jozeph Mengele !

Boeijenga: Dit dan wat betreft de kweekmedia. Er wordt tevens nogal geageerd tegen de hulpstoffen (meestal:
conserveringsmiddelen, zoals kwikverbindingen) die ook in de vaccins kunnen zitten. In het verleden hebben vooral in de VS
en China hier ook diverse mensen vreselijke neurologische afwijkingen door gekregen. In Nederland zijn we toch vaak veel
voorzichtiger. Op het gebied van bijv. antibiotica zijn wij zo'n beetje het land met het meest terughoudende voorschrijfbeleid.
Op internet circuleren dramatische verhalen over complicaties die door bijv. kwikverbindingen in vaccins kunnen ontstaan.
De meeste zijn gebaseerd op 'Amerikaanse toestanden' en zijn niet zomaar één op één over te zetten op de situatie in
Nederland. De vaccins in ons land behoren tot de veiligste ter wereld. 

NOTE: Dit sprookje is een profane leugen, aangezien de vaccins binnen de EU van dezelfde Big-Farma-fabrikanten
afkomstig zijn als in de VS - https://blog.technavio.com/blog/top-10-vaccine-manufactures

Boeijenga: De risico's worden door bepaalde bewegingen uitvergroot en, zoals gezegd, vaak gehaald van buitenlandse fora.
Het valt mij op dat in onze gezindte nogal gemakkelijk wordt geput uit deze, vaak onbetrouwbare, bronnen. Wellicht omdat
de bezwaren van principiële aard (die soms moeilijk te verwoorden of uit te leggen zijn) dan gemaskeerd kunnen worden
met (schijn)wetenschappelijke argumenten. 

NOTE: Boeijenga is zwanger van de big-business-politiek van Big Pharma en diaboliseert de feitelijk en
wetenschappelijke anti-vaccinatie-bronnen, om de pro-vaccinatie-propaganda-bronnen van Big Pharma (RIVM,
Reuters, ANP, WHO), te promoten, zoals ook het RD dat doorlopend doet (zie onderstaande pro-vaccinatie-propaganda-
artikelen in het RD via de hyperlinken):

http://www.derokendevlaswiek.com
https://blog.technavio.com/blog/top-10-vaccine-manufactures
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Boeijenga: Ook hierin moeten we een zekere nuchterheid betrachten. Als de beschuldigingen waar zouden zijn, zouden
bijna alle Nederlanders neurologische afwijkingen ten gevolge van vaccins moeten hebben, want de vaccinatiegraad in ons
land is hoog.

NOTE: Dat hebben ze ook, aangezien bij de meeste gevaccineerde mensen de DNA veranderd en het mensen betreft met
een totaal andere geest dan zij voorheen hadden, met als gevolg dat zij als slaven de illuminatie-indoctrinatie volgen,
maar dat wordt in de media -inclusief in het RD- categorisch verzwegen, alsook de chronische ziekte-gevolgen van
vaccinaties en de gevallen van dodelijke afloop! 

Boeijenga: De zaken moeten wel in hun verband gezien worden. Als je de zaak vanuit risicocalculatie bekijkt (en dat heeft
dus niets met geloofsargumenten te maken), overlijden er veel meer mensen door ziektes waartegen zij niet ingeënt waren,
dan door de mogelijke gevolgen van de inenting. De 600 verkeersslachtoffers die jaarlijks in Nederland vallen, verhinderen
niemand om toch maar de weg op te gaan. Het gebed om de bewarende hand van God geldt voor alle aspecten van het leven.

NOTE: Alles wat HHK-er Boeijenga in zijn antwoord zegt, heeft hij uit zijn vroom-klinkende illuminatie-duim
gezogen - hieronder volgen talloze waarheidsfeitelijke bewijzen dat pro-vaccinatie-propaganda-makers,
zoals Boeijenga en het duo RD-SGP dat zijn, liegen dat ze barsten !

RD.NL PROPAGANDABUIS VAN ABORTUS- EN BIG-PHARMA-VACCINATIE-BUSINESS
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKRDzoNL_PROPAGANDABUIS_VAN_ABORTUS
zn_EN_BIGzpPHARMAzpVACCINATIES.html

RD-puppet De Jong: “Vaccineren is veilig en lijdt niet tot chronische klachten en overlijden”
Ben de Jong - internist in opleiding in RD-opinie - 11-07-2013
https://www.rd.nl/opinie/vaccineren-is-veilig-en-lijdt-niet-tot-chronische-klachten-en-overlijden-1.323416

Vaccinatie gepromoot door de NPV, de SGP en de Refodominees
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKNAZIzpVACCINATIE_GEPROMOOT_DOOR_RD
zpNPVzpSGPzpREFODOMINEES.html

SGPlayboy Van der Staaij en trio gewetenloze maffia-dominees promoten (abortus)vaccinaties
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKSGPLAYBOY_STAAIJ_PROMOOT_ABORTUSzp
VACCINATIES.html

Afvallig Refodom legaliseert abortusmoord door gebruik van vaccines met abortusweefsel
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKAFVALLIGzpREFODOM_LEGALISEERT_ABOR
TUSMOORDzpVACCINS.html

RD verzwijgt en ontkent 10 schandalige feiten over vaccinaties met cellen van geaborteerde babies
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKSCHANDALIGE_FEITENzpOVERzpVACCINATI
ES_zn_MET_ABORTUSCELLEN.html

RD-Vaccinatie-nazi-krant en de horror-feiten over vaccinaties
http://www.derokendevlaswiek.com/2016_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKRDzpVACCINATIEzpNAZIzpKRANT_EN_DE_
WARE_HORROR_FEITEN_OVER_VACCINATIE.html

REFDAG-LEUGENBLAD REFO-DOMINEES-COMPLOT PRO-VACCINATIE-MAFFIA
http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENREFDAGzpLEUGENBLAD_REFOzpDOMINEEzpCO
MPLOT_PROznVACCINATIEznMAFIA.html

Vaccinaties extreem schadelijk
http://www.derokendevlaswiek.com/2016_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKONDERZOEKSWETENSCHAPzq_zhVACCINAT
IES_EXTREEM_SCHADELIJKzbzh.html

Vaccinaties zijn nooit veilig geweest en zullen er nooit komen
http://www.derokendevlaswiek.com/2019_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKVACCINS_ZIJN_NOOIT_VEILIG_GEWEEST_EN_
ZULLENzpERzpNOOITzpKOMEN.html

NAZI-AGENDA 21, FINANCIËLE CRISIS, MONSANTO (GMO), VACCINATIES, CHEMTRAILS
http://www.derokendevlaswiek.com/2012_PERSzn_zg_VRAGENRUBRIEKAGENDA_21zm_FINANCIveLEzoCRISISzm_MONSA
NTO_zgzozozo.html
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2. Waarheidsfeitelijke bewijsvoering over cellen van geaborteerde babies in vaccins !

Zit er DNA van geaborteerde baby’s in vaccins, en zo ja, is dat gevaarlijk? 
Wetenschapper dr. Teresa Deisher schetst schokkend beeld

Ninefornews - Gezondheid 7 november 2019

Vaccins bevatten weefsel van geaborteerde foetussen, zo bevestigt wetenschapper dr. Teresa Deisher in een
nieuwe video van The HighWire with Del Bigtree. Onder meer de BMR-prik; het waterpokkenvaccin; Zostavax, het
vaccin tegen gordelroos; alle vaccins tegen hepatitis A; het poliovaccin; en één van de vaccins tegen hondsdolheid
bevatten volgens dr. Deisher foetale cellen. Hoe komen vaccinmakers aan weefsel van foetussen? Ze werken in veel
gevallen nauw samen met abortusklinieken.

Zonder verdoving
Hoe gaan ze te werk? Een foetus komt levend ter wereld en zonder verdoving wordt het hart eruit gesneden,
waarna de foetus overlijdt, zei Deisher. “Ik zou dit een muis of een rat nog niet eens aandoen,” reageerde ze. Ze zei
bovendien dat abortussen zo lang mogelijk worden uitgesteld zodat vaccinmakers beter weefsel kunnen
bemachtigen.

Niet zonder gevaar
Velen beweren dat foetussen al sinds de jaren zeventig niet meer worden gebruikt voor het maken van vaccins.
Volgens dr. Deisher gebeurt dit echter nog iedere dag. En het is mogelijk omdat mensen massaal hun ogen
hiervoor sluiten. Het gebruik van geaborteerd weefsel is ook niet zonder gevaar, aangezien het DNA van de foetus
terechtkomt in het bloed van baby’s die worden ingeënt.

Heftige immuunreactie
Dit lichaamsvreemde materiaal zorgt voor een heftige immuunreactie, waarbij toxische cytokinese vrijkomen.
“Farmaceutische bedrijven hebben hier nog nooit onderzoek naar gedaan,” klonk het. Klik link is a must-read:

http://www.providencemountainranch.com/Open%20brief%20aan%20wetgevers%20en%20burgers%20over%
20de%20risico's%20van%20foetaal%20cel%20DNA%20in%20vaccins%20-%20Stichting%20Vaccin%20Vrij.pdf

Bekijk deze waarheidsfeitelijke wetenschappelijke video waarin diverse wetenschappers
het gebruik van vaccinaties, die cellen van geaborteerde babies bevatten, bevestigen:

http://www.providencemountainranch.com/VACINATIES%20BEVATTEN%20CELLEN%20VAN
%20GEABORTEERDE%20BABIES.wmv

3. SGP-NPV-VACCINATIE-BLUFFER, DIEDERICH VAN DIJK, LIEGT DAT HIJ BARST !

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. 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 Patiënten-vereniging -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 DE REFO-VERRADERLIJKE BIG-PHARMA-SPREEKBUIZEN?
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