Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Geachte

namens Burgemeester
8 november 2021 12:30
uw mail van 2-11-2021

,

Wij vinden het heel naar voor uw cliënt dat zij kampt met

problemen.

Op uw vraag over de naam van de groep die op 11 september op de begraafplaats is geweest, kan ik u laten weten
dat alles wat wij weten over deze groep mensen bekend is gemaakt. Voor zover wij weten opereren deze mensen
niet onder een groepsnaam, als stichting of enig andere vorm van organisatie.
Wij hebben naar hen, net als naar de nabestaanden een zorgplicht. Wij vinden het van groot belang voor alle
partijen om zorgvuldig boven tafel te krijgen wat de feiten zijn. Een verdere uitleg en duiding van het werk van de
groep zal wat ons betreft onderdeel zijn van het onafhankelijk onderzoek. En als er na het onderzoek bij een aantal
nabestaanden behoefte is alsnog met deze mensen een gesprek te hebben, én als deze mensen dat zelf ook willen,
zijn wij bereid een gesprek te organiseren.
Met vriendelijke groet,
Lucas Bolsius, burgemeester

Van:
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 14:06
Aan: Burgemeester <Burgemeester@amersfoort.nl>
CC:
@amersfoort.nl>
Onderwerp: RE: Grafschennis
Urgentie: Hoog
Geachte heer Bolsius,
In reactie op uw e-mail van 21 oktober jl. en op basis van recente informatie, vraag ik uw aandacht voor het
navolgende.
Van mijn cliënten begreep ik dat u heeft aangegeven niet bereid te zijn de naam van de paragnostengroep in
kwestie te geven.
Ik verzoek u op basis van onderstaande dit standpunt te herzien.
Voor mijn cliënte, die als
op grond van haar geloofsovertuiging wars is van voodoo-achtige praktijken, met
name in relatie tot kinderen, heeft als gevolg van het gebeurde op begraafplaats Rusthof, locatie het Kinderhof, te
kampen met
problemen. Inmiddels is zij op doorverwijzing van haar huisarts onder behandeling van een
voor de gerezen problemen. Ze heeft herbelevingen van het overlijden van haar beide dochtertjes en ze
slaapt dientengevolge zeer slecht en heeft concentratieproblemen. Ze dreigt er nu aan onder door te gaan, i.e.
arbeidsongeschikt te raken aangezien zij het gebeurde op de begraafplaats geen plek kan geven voordat ze weet
welke groep mensen bij de graven van haar kinderen hebben gestaan om ‘spirituele praktijken’ uit te voeren en wat
er precies heeft plaatsgevonden.
U kunt mijn cliënte, die net als haar echtgenoot als slachtoffer kan worden aangemerkt in deze hele kwestie, een
enorme steun in de rug geven door de naam van de betreffende groepering alsnog kenbaar te maken. Want voordat
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cliënte weet welke mensen bij het graf van haar kinderen zijn geweest met de intentie de geesten van de kinderen
op te roepen, kan ze geen begin maken met het verwerkingsproces van de herbelevingen waarmee ze nu te kampen
heeft.
Uw reactie op bovenstaande zie ik graag voor het einde van deze week tegemoet.
Met vriendelijke groet,
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