Maarssen, 18 oktober 2018

Broeders en zusters,
In plaats van een tijd waar Koninkrijkszalen in korte tijd de grond uit werden gestamt, is nu de tijd
aangebroken dat Koninkrijkszalen wereldwijd in de verkoop worden gezet. Ik wil – zoals ik de
afgelopen tweeëntwintig jaar heb gedaan en altijd heb proberen te doen - jullie op de hoogte houden
en informeren van wat er in werkelijk aan de hand is. En hoe zaken tot nu toe gelopen zijn.
In Duitsland bijvoorbeeld zijn al meer dan honderdvijftig Koninkrijkszalen verkocht en in Amerika
loopt dat aantal in de honderden. Ik hoorde pas geleden dat Koninkrijkszaal Utrecht-Maarssen ook
verkocht gaat worden en de opbrengst van de verkoop naar Afrika gaat. De Koninkrijkszalen in Zeist
en IJsselstein worden of zijn al verkocht. Utrecht-Lunetten of Utrecht-Wittevrouwen staan ook op de
nominatie om verkocht te gaan worden. Van andere Koninkrijkszalen in Nederland weet ik het
laatste nieuws niet. Op mijn routes in de periode 2012 – 2015 langs Koninkrijkszalen ben ik maar één
Koninkrijkszaal tegen gekomen die toen een bedrijfspand was geworden. Dat was in week 20 van
2012 en het adres van de verkochte Koninkrijkszaal was IJzerweg 53 Apeldoorn.
Dan staan binnenkort op verkochte Koninkrijkszalen in Nederland misschien ook kruizen afgebeeld,
zoals bijvoorbeeld op de onderstaande Koninkrijkszaal Viriginia 823 Whitney Avenue.

Nog een voorbeeld van een aan Jehovah opgedragen Koninkrijkszaal die werd verkocht in Australië:
Hindoe groep koopt Jehovah's Getuigen Koninkrijkszaal in Embleton:
https://www.propertyobserver.com.au/finding/commercial-investment/leisure/82056-hindu-groupbuys-jehovah-s-witnesses-kingdom-hall-at-embleton.html
Zoals je in het bericht kan lezen staat er al weer een volgende Koninkrijkszaal op de nominatie
verkocht te worden. Een Koninkrijkszaal op 44-46 Chelsea Court Dianella Australië.
In Nieuw Zeeland zijn inmiddels al honderdvijftig gemeentes opgeheven.
Geen toename dus, maar een complete afbraak en verval, welke sommige Jehovah`s getuigen al ver
van te voren zagen aankomen. Er zijn er zelfs die sommige profetieën uit de Bijbel in vervulling zien
gaan betreft de afbraak en de komende val van het Wachttorengenootschap. Hierover en hoe we
ook onszelf kunnen helpen ons geloof in Jehovah en Zijn Zoon te behouden, verder in deze brief
meer informatie. In 2003 hebben de hoofdstukken op e-watchman.be ( e-watchman.com ) voor een
deel meegeholpen mijn geloof in Jehovah te behouden, mijn geloof op te blijven bouwen en bezig te
blijven mijn broeders en zusters te informeren. Sinds kort is het adres: jehovahs-getuigen.com
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De opbrengst van de verkochte Koninkrijkszalen zou dus naar Afrika gaan? Dat lijkt mij heel sterk
gezien de miljoenen dollars die gevraagd worden in rechtszaken: Jury kent 35 miljoen dollar toe aan
een vrouw die zegt dat Jehovah's Getuigen haar seksueel misbruik als kind door een gemeentelid
hebben verdoezeld: https://www.dailymail.co.uk/news/article-6224251/Jury-awards-35-millionwoman-says-Jehovahs-Witnesses-covered-sexual-abuse-child.html
Deze rechtszaak van 35 miljoen in Amerika word straks misschien overtroffen door een rechtszaak
die op stapel staat in Canada van in totaal 60 miljoen dollar.
Geld, zweet, en tranen ( bijvoorbeeld Gemeente Utrecht- Maarssen in 1995 ) van broeders en zusters
wereldwijd zitten in die Koninkrijkszalen. Ze zijn opgedragen aan Jehovah en niet om door het
Wachttorengenootschap die miljoenenclaims aan hun broek hebben - en nog zullen gaan krijgen verkocht te worden. Meer informatie in verband hiermee kunt u lezen op:
jehovah.nu/actie/35miljoenrechtzaak.pdf
Bethel op 25-30 Columbia Heights Brooklyn New York bracht één miljard dollar op. Het werd door het
Wachttorengenootschap verkocht aan Jared Kushner de schoonzoon van president Donald Trump.
Jared Kushner is onder andere ook eigenaar van het gebouw 666 Fifth Avenue New York. Deze man is
regelrecht verbonden aan de elite van de Chazaren, ook wel de Sabbateans genoemd of de Sekte van
het Alziend Oog. Een andere benaming voor deze club is de Chazaarse Mafia (CM), het grootste en
machtigste misdaadsyndicaat ter wereld welke rechtstreeks onder Satan staat.
Deze man kocht dus voor één miljard dollar “aan Jehovah opgedragen gebouwen” en daarmee zijn
de gebouwen welke wij altijd Bethel noemden nu in handen van iemand die rechtstreeks en bewust
Satan aanbid. Deze man werd ook nog eens op Bethel uitgenodigd om een interview te geven.
Dat interview kunnen jullie op de volgende video zien waar ook de woordvoerder van het
Wachttorengenootschap David A. Semonian aan het woord is: https://youtu.be/zfp1a7k3N7s
De video met het interview stond ook op jw.org maar is daar inmiddels verwijderd.
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Ik wil jullie al een tijdje de geschiedenis rond mijn zogenaamde uitsluiting in 2005 vertellen.
Ik sprak vorig jaar een broeder die ooit in gemeente Utrecht-Maarssen zat. Hij vertelde dat de
verhalen die over mij de ronde gaan totaal anders zijn dan wat mij in 1995 -1997 en de jaren daarna
is overkomen.
Er werden door mij de afgelopen tweeëntwintig jaar, gerekend vanaf 1996, tientallen brieven aan
ouderlingen,verschillende bijkantoren, het hoofdkantoor in Brooklyn en bijvoorbeeld een brief
rechtstreeks aan een lid van het besturende lichaam van Jehovah`s Getuigen geschreven.
In 2004 stuurde ik een brief naar Amnesty International Amsterdam. Deze brief van 12 augustus 2004
kunnen jullie hier lezen: jehovah.nu/brief2004.pdf Als bijlage bij deze brief zat een cd-rom met de
BBC Reportage Jehovah`s Getuigen à charge waarin lid van besturende lichaam Theodore Jaracz
tijdens een Congres in Oklahoma in verband met het wereldwijde kindermisbruik onder Jehovah`s
Getuigen kort geïnterviewd werd. Hieronder een fragment uit die reportage.

Een paar maanden later, na die brief aan Amnesty International werd bekend dat Theodore Jaracz
hals over kop naar Utrecht kwam. Geheel onverwachts - dus buiten de normale planning om - kwam
hij overgevlogen, omdat in Nederland “de boel op stelten werd gezet”.
Al mijn brieven, antwoorden vanuit Emmen en verslagen die ik deed van gesprekken met
ouderlingen stonden in die tijd up to date online.
Toen ik via Internet ( het hoofdkantoor is zo lek als een zeef ) over dat onverwachtse bezoek van Ted
Jaracx hoorde schreef ik de Zevende Open Brief en dit keer dus rechtstreeks aan Theodore Jaracz.
Deze Zevende Open Brief gedateerd 20 Maart 2005 werd voor mij door een broeder in het Engels
vertaald. Beide vertalingen van de brief zijn hier jehovah.nu/brief2005 en hier jehovah.nu/letter2005
te lezen.
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Volgens een getuige – ze schreef bovenstaande vorige maand op ruim 80 jarige leeftijd - die ook op
die onverwachtse bijeenkomst op 10 april 2005 in de Jaarbeurs te Utrecht aanwezig was, liet
Theodore Jaracz via een tolk weten dat Jehovah`s Geest aanwezig was. Ik geloof dat zelf ook. Dat die
onverwachtse bijeenkomst in Utrecht vlak voor mijn uitsluiting Jehovah’s aandacht had.
Ik deed als gedoopte Jehovah`s getuige in de Zevende Open Brief het volgende verzoek aan lid van
het besturend lichaam Theodore Jaracz, en ik citeer:
lk wil u verzoeken de bijlagen bij deze brief te bestuderen. De "Zes Brandpunten" (Bijlage
1) welke online staan op www jehovah-getuige.nl maken duidelijk dat het
Wachttorengenootschap zich door middel van haar eigen woorden heeft uitgesloten van
Jehovah's getuigen en niet langer als een van hen kan worden bezien. lk wil u verzoeken
deze mededeling tijdens uw lezing op 10 april voor alle aanwezigen te doen. Een
dergelijke, door u uitgesproken mededeling zou op basis van deze eigen woorden en
feiten rechtvaardig, juist en correct zijn.
Ik snapte toen ook wel dat hij dat nooit zelf zou omroepen. Een van afval beschuldigde broeder of
zuster zou ook nooit zijn of haar eigen uitsluiting omroepen.
Aangezien deze tweetalige Zevende Open Brief op 10 April 2005 via Internet in grote getale verspreid
en gelezen was ( inclusief de media en de hele tweede kamer der Staten-Generaal van Nederland ) is
de omroep tot uitsluiting van de zichzelf benoemde “beleidvolle afvallige slaaf” die dag toch gedaan.
De – volgens de eigen regels van het Wachttorengenootschap – en dus waterdichte Zes Brandpunten
of Six Points staan tegenwoordig online op deze adressen:
jehovah.nu/wachttoren-genootschap-uitgesloten.html
en de Engelstalige versie: jehovah.nu/the-six-points.html
De Zes Brandpunten of Six Points gingen alleen nog maar om de verbintenis van het
Wachttorengenootschap bij de VN als een NGO. En een voorbeeld van maar één Ontwaakt! die
vermeld stond op de website van de Verenigde Naties. Ze gingen niet eens over de wereldwijde
schade aan misbruikte kinderen welk de afgelopen jaren wereldwijd bijna maandelijks in het nieuws
zijn. En de punten gingen niet over Jehovah`s Naam die wereldwijd door het slijk word gehaald.
Ik hoorde in juli 2005 - een paar maanden na dat bezoek van Theodore Jaracz aan Nederland - via, via
dat mijn naam was omgeroepen op de vergadering en dat ik was uitgesloten.
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Een paar maanden daarna stond het volgende “bij toeval” in De Wachttoren van 15 Maart 2006:

Postbodes konden in het licht van Mattheüs 5:45 volgens “de slaaf” in de Wachttoren van 15 Maart
2006 blijkbaar geen zonen van hun Vader in de Hemel zijn.
Dat was duidelijk – zoals ik het voel en geloof - aan mijn adres gericht. Met als doel die lastige
postbode in Nederland te demoniseren. De inmiddels “uitgesloten en van Jehovah afvallige
beleidvolle slaaf” was blijkbaar bekend met de feiten opgesomd in de Zes Brandpunten en de Six
Points en had het - zoals ik begrijp - goed begrepen.
Wereldwijd zijn duizenden broeders en zusters postbodes of postbezorgers. Die had “de afvallige
slaaf” echt niet allemaal op de korrel door het beroep van postbode ter discussie te stellen wat
betreft het geweten en het wel of niet zijn van een zoon of dochter van onze Vader in de Hemel.
Dit is in het kort de geschiedenis rond mijn uitsluiting welke ik jullie al lang heb willen vertellen.
Gezien het gedrag en de zonden van ‘de slaaf’ die tot aan de Hemel zijn opgehoopt ( vergelijk
Openbaring 18:4 ), heb ik mijn uitsluiting echter nooit serieus genomen.
Het heeft wel mijn familie verscheurd.
Mijn schoonmoeder van inmiddels 88 is het grootste slachtoffer. Die “rende” vorig jaar nog weg en
verschool zich om de hoek achter de struiken voor mij toen ze haar zoon en ik mijn zwager bezocht.
Zo bang is mijn schoonmoeder blijkbaar voor mij gemaakt ( Mattheüs 5:11 ).
Ik denk wat betreft slachtoffers ook aan de duizenden misbruikte kinderen onder Jehovah`s Getuigen
en het verwoesten van levens en het zeer slecht behandelen van duizenden broeders en zusters
wereldwijd. Zie over deze onderwerpen bijvoorbeeld de website van Barbara Anderson.
watchtowerdocuments.org/the-theocratic-life-and-times-of-theodore-jaracz/
Barbara werd in 1954 één van Jehovah’s Getuigen en werkte van 1982 tot 1992 op het Hoofdkantoor
van het Wachttorengenootschap in Brooklyn New York. Op de Schrijversafdeling schreef ze ook een
aantal artikelen voor het tijdschrift Ontwaakt!
Ik denk ook- wat betreft de zonden van “de afvallige beleidvolle slaaf” die tot aan de Hemel zijn
opgehoopt - aan het afpakken van honderden aan Jehovah opgedragen en door Jehovah`s Getuigen
bekostigde Koninkrijkzalen, die broeders en zusters tegenwoordig met lede ogen moeten aanzien. Is
het niet vreemd dat Koninkrijkszalen worden verkocht aan andere religieuze organisaties en aan een
regelrechte satanaanbidder die ook nog op Bethel werd uitgenodigd? Anderen met mij die enkel hun
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mond opendeden bij onrecht of een andere zienswijze kregen, worden met de nek aangekeken en
geestelijk dood verklaart. Wij mogen ons verhaal niet op Bethel komen vertellen of kregen een
podium om onze motivatie uit te leggen. Een Satanist die Bethel kocht, uitgenodigd en geïnterviewd
op Bethel mocht dat blijkbaar wel.
Het geld van de opbrengt van Koninkrijkszalen zou volgens mededelingen vanaf het podium, naar
Afrika gaan, terwijl er miljoenen aan schadevergoedingen moeten worden uitgekeerd. En dat
allemaal dankzij het beleid en het zeer onrechtvaardig behandelen van kinderen die ten prooi vielen
aan seksuele roofdieren binnen de organisatie van het Wachttorengenootschap.
Hoe zou Jehovah dat vinden? Vergelijk eens Jesaja 57:3-5 in verband hiermee.
Zoals het bijkantoor in Emmen in 2003 al op de hoogte was van de hoofdstukken, essays en
berichten op e-watchman.com kun je nu het complete boek “Jehovah Zelf is Koning geworden” in het
Nederlands bestellen of gratis lezen op: jehovahs-getuigen.com
Even voor de duidelijkheid. Ik ben geen volgeling van broeder Robert King. Hij is mijn broeder en hij
aanbid de Almachtige en enigste God en Schepper Jehovah ( Jesaja 44:24 ), dat is voor mij belangrijk.
Ik weet dat de stof die hij behandeld een Jehovah`s getuige die bereid is zijn of haar roze bril af te
zetten zal helpen de komende tijd niet aan Jehovah God te gaan twijfelen.
Zoals het er nu uitziet, in combinatie met de uitleg en zienswijze van sommige Jehovah`s getuigen
van profetieën in de Bijbel, zijn de dagen van het Wachttorengenootschap geteld en zal het straks
niet langer in de weg staan, zodat aanbidders van Jehovah God en de volgelingen van Zijn Zoon Jezus
Christus vrij met elkaar kunnen overleggen wat nou achteraf waarheid was en wat niet. Aan de
andere kant staat deze wereld achter de schermen op zijn kop, staat WO III voor de deur, dus
hoeveel tijd hebben we nog voor overleg? We staan ook op de drempel van de laatste en achtste
wereldmacht, beter bekend als de New World Order ( NWO ) Openbaring 17:11.
Nu de vraag. Wat ga jij de komende tijd doen? Je geloof in Jehovah en Jezus verliezen omdat het
Wachttorengenootschap het laat afweten en in zal storten? Of ga je op Jehovah vertrouwen en gaan
we elkaar informeren? Zijn wij als de diegenen over wie in Jesaja word geschreven?
Op de wachttoren, o Jehovah, sta ik onafgebroken bij dag,
en op mijn wachtpost heb ik mij gesteld alle nachten.
Wilt gijlieden informeren, informeert.
Jesaja 21:8-12
Ik heb deze brief uitgeprint en zoveel mogelijk bezorgd. Ik heb de brief ook zoveel mogelijk als pdf
bestand via e-mail en Internet verspreid, je kunt deze brief dus ook vinden op
jehovah.nu/koninkrijkszalen-verkoop.pdf
Informeren en verspreiden onder broeders en zusters kan ik niet alleen. We moeten elkaar
informeren en op de hoogte brengen en houden. Stuur het pdf bestand onder elkaar door, kopieer of
print de brief uit. Of je doet niks en vertrouwd op de blauwe ogen van het Wachttorengenootschap
wanneer deze beweerd dat de opbrengst van de Koninkrijkszalen naar Afrika gaat in plaats van naar
het betalen van miljoenen dollars aan schadevergoedingen betreft het beschermen van pedofielen
onder Jehovah`s Getuigen.
Ik wens jullie Jehovah`s rijke zege en de komende tijd veel inzicht toe,
Jullie broeder Rijk
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