
Vloek van Henoch                   No.931  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanplakken van twee documenten 

gemeentehuis Putten. 

                                   

Deze foto is gemaakt voor het gemeentehuis in Putten, 

alwaar wij twee documenten op de deur geplakt hebben.      

 
Door P.F.v.d.Meer sr 

Pentahof@planet.nl 

www.pentahof.nl 

Dit is uitgave no. 931 van het Lage 

Landen Leerhuis  

Datum 07-02- 2016 
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Let Op ! tijdstip foto’s  11:11  
 

Dit  11:11 hebben wij niet gezocht, noch met opzet gewacht tot 11:11, 

maar berust op ‘toeval’, òf er is hier sprake van een Hogere Macht 

die dit alles in de juiste mathematische banen leidt ! Dit is het bewijs 

van kosmische synchroniteit ten voeten uit!  11:11 is een 

Engelengetal. De 7e februari: 14 spijlen aan de frontzijde = 2x7, en 

de gemeentewerf in Putten heeft no.7, zie foto blz. 4 
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Deze foto is gemaakt bij de gemeentewerf in Putten waar onze twee ontvoerde 

schaftketen opgeslagen staan. No. 7 op de 7e februari 

 

http://www.wanttoknow.nl/overige/elfelf/ 

 

Zie bovenstaande website over 11:11   

 

http://www.nvisible.com/Dutch/1111introne.html 

 

 11 = geboorte en verankering van het Nieuwe. 

 

22 = op het Nieuwe bouwen. Nieuwe Levens en een Nieuwe 

Wereld bouwen. 
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Toelichting 

Vanmorgen hebben wij op de deuren 

van de hoofdingang van het 

gemeentehuis in Putten  in bijzijn van 

drie getuigen nl een fotograaf en 

journalist van De Stentor en een 

journaliste/fotografe van het Puttens 

Weekblad de twee A4 bladen geplakt 

met de volgende tekst erop 

geschreven: 

 

     De Veluwse Israël-Vrijstaat (Veluwe Israël Free State) 

      Gelegen aan de Pasdijk hoek Ridderwal, Gemeente Putten 

               Correspondentieadres: Harskamperweg 5 

  3774JN Kootwijkerbroek.  Nederland (The Netherlands)   

   email: Pentahof@planet.nl  www.veluwse-israel-vrijstaat.nl 

    Bank NL63 INGB 0006 4770 31 

   Tel: 0031- (0) 342 441992             

Datum:    07-02-2016 

Wij willen u graag wijzen op een tweetal teksten: Uit het 

apocriefe boek: Die Openbaring van Henog 13:94 en 95 

in het Suid-Afrikaans. 

94. Geseënd is die man wat die werke 

van sy eie hande aanskou om dit tot 

stand te bring: vervloek is hy wat na ’n 
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geleentheid zoek om die werke van 

ander te vernietig. 

95. Geseënd is die man wat afkyk en die 

wat geval het, ophef; vervloek is hy wat 

kyk en gretig is vir die vernietiging 

van wat nie aan hom behoort nie. 

 

De ambtenarij der gemeente Putten is gewogen, na 

meerdere waarschuwingen, vanwege hun heksenjacht 

praktijken en voor 1 euro in de Goddelijke 

weegschaal te licht bevonden. In naam van Jahweh, de 

God van de twaalf stammen Israels, zeggen wij u 

heden aan dat de vloek van dood en verderf in en over 

dit gebouw -waarin u naar gelegenheden hebt gezocht 

om met list en bedrog onze werken te vernietigen en 

te onteigenen- zal komen. Het is gezegd, en zo zal het 

geschieden. Amein.  

Namens: 

De soevereine oprichters van de Veluwse Israel-Vrijstaat; 

Pieter Frank Sr, en Jr, van de familie van der Meer, levend vanuit 

de Goddelijke kracht en intuïtie, strijdend voor vrijheid en 

rechtvaardigheid.   

 


