From: Rhine Groep <rhinegroep@gmail.com>
Sent:
zondag 23 september 2018 14:25:05
To:
undisclosed-recipients:;
Cc:
Subject: Vervuilende bronnen

Geachte griffie,
Wilt u dit doorsturen aan de raadsleden en het college van B&W? U zult
vast wel denken daar komt al weer een bericht over houtrook binnen.
Zolang men alleen voorlichting wil gaan geven en niet wil gaan
handhaven dan zullen deze berichten nodig blijven. Bij de Defensie
zijn onnodig mensen ziek geworden door Chroom 6. Uit een onderzoek
bleek dat geld toch belangrijker was dan de gezondheid. Nu het in het
nieuws is gekomen is e.e.a. veranderd. Blijkbaar zit de democratie in
het nieuws zoals Nieuwsuur. Chroom-6 kan ook in houtrook zitten. Maar
daar wordt geen aandacht aan gegeven. Mark Rutte zegt dat het allemaal
beter wordt. Zou dat waar zijn? Mark Rutte geeft aan dat hij gelovig
is. Wat staat er beschreven in Timothe)s*?
Houtkachels zijn onze grootste maar tegelijk meest vervuilende bron
van hernieuwbare energie.

*= 2 Timothe)s 3
HSV
De ontaarding in de laatste dagen
1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.
2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig,
grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam,
ondankbaar, onheilig,
3 zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig,
wreed, zonder liefde voor het goede,
4 verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan
liefhebbers van God.
5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan
verloochend. Keer u ook van hen af.
6 Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes
in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei
begeerten gedreven worden,
7 die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.
8 Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen, zo
gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven
gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk.
9 Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid
zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee
het geval was.
Zou u de bijlage willen doorgeven aan het college van B&W en de
raadsleden in uw gemeente? Hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Vervuilende bronnen.

