Chat Export Fractievoorzitters
[02-10-2021 13:21:08] Lucas Bolsius: Geachte fractievoorzitters,

Deze week heeft u een brief ontvangen mbt activiteiten op Rusthof gedurende de avond, nacht.
Ik heb inmiddels contact gehad met de directeur. Hij verzekerde mij dat er inderdaad toestemming is
geweest voor een groepje mensen om de begraafplaats te bezoeken om - in mijn woorden samen te
vatten - te ervaren of er meer is ‘tussen hemel en aarde’. Van een seance is, naar mijn informatie,
geen sprake geweest. Tijdens het bezoek heeft een medewerker van de begraafplaats het gezelschap
begeleid. De datum betreft 11/12 augustus.

Ik heb inmiddels ook gepoogd met de briefschrijver contact te leggen. Dat is helaas nog niet tot stand
gekomen.

U zult begrijpen dat, gegeven de gevoeligheid, ik in overleg met
, dit signaal snel
heb opgepakt. Ook hoop ik dat ik persoonlijk het contact met de briefschrijver snel kan leggen!

Uiteraard altijd bereid tot contact.

Hgr lucas
[02-10-2021 13:42:07]

Dank voor de update en succes hiermee

[02-10-2021 14:29:33]

Hoi Lucas, dank voor de informatie. Groeten,

[02-10-2021 14:33:26]
: Dank voor de info - wellicht dat de directeur van de
begraafplaats betere instructies krijgt mbt nachtelijke happenings ?
.
Goed weekend allen .
[02-10-2021 18:52:20]
nog groter !

: na lezing van de brief mbt Rusthof is de verbazing bij de

.
Er wordt gesproken over twee keer, twee sessies die ook nog een op beeld staan !
.
Lucas, dit is redelijk absurt volgens de

-

.
1

de klager (bij ons bekend) heeft daar zelf een 9 jarig kind begraven !
.
[02-10-2021 19:39:53] Lucas Bolsius: Geachte fractievoorzitters,

In mijn vorige mail heb ik gesproken over 11/12 augustus. Dit moet zijn 11/12 september.

Heb vanavond contact gehad met degene die de brief heeft geschreven.

Op de camera zijn meerdere filmpjes aangetroffen. Ook de directeur van de begraafplaats heeft de
filmpjes digitaal gekregen. Hij heeft zojuist aan mij aangegeven dat van de beelden (het zou gaan om
meerdere data) alleen de beelden met de datum van 11 september op de begraafplaats zijn
opgenomen.
De andere beelden (opgenomen op eerdere dagen) zijn dus niet op Rusthof opgenomen.

Hgr lucas
[02-10-2021 21:06:03]

Helder. Dank voor je bericht. Goed weekend.

[03-10-2021 09:58:30]
dank voor update - blijft zéér bijzonder dat begraafplaats
Amersfoort hier toestemming voor heeft gegeven Goede zondag -
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