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Geachte heer G. Seegers,  
 
In wat voor vreemd land leven wij hier eigenlijk. Islamisering in mistig Amsterdam en Den Haag, en 
andere grote steden. Radicalisering en ronselen van meestal ontspoorde Nederlandse staatsburgers. 
 
Een demissionair regering die besluit en toelaat dat een protesterende Armeense moeder vandaag 
toch het land wordt uitgezet, omdat ze in het verleden niet heeft meegewerkt terug te gaan keren. Ik 
begrijp dat er paal en perk gesteld moet worden, maar mijn hart vertelt mij dat dit niet humaan is om 
ervoor te zorgen dat de moeder nu de kinderen nog onvolwassen zijn, zij toch uitgezet is geworden. 
Hadden wij niet kunnen wachten totdat de kinderen op eigen benen konden staan en zelf voor bed, 
bad en brood konden zorgen, dan nu te laten onderduiken. 
 
Haar twee kinderen die totaal bijna zijn opgegroeid in onze Nederlandse samenleving, die van 
verdriet ook niet meer weten wat goed voor ze zou zijn. U hebt daar een taak in deze kinderen hier 
goed op te vangen. Een onzekere toekomst tegemoet gaan als zij ergens bij een onderduikadres 
opduiken en ook op transport gezet worden. Ja het is moeilijk maar u weet dat kinderen in de jonge 
jaren door dit gedrag enorme psychische schade kunnen oplopen, dat zou moeten worden 
voorkomen. Misschien zijn ze wel ondergedoken bij uw eigen broeders en zusters van uw 
kerkgenootschap, ik zou ze ook voorzien van brood en kleiding en een warm schoon bed.   
 
Meneer G. Seegers wat zijn wij flink en humaan; en dat noemt zich ook nog eens een christelijke 
bevolking om dit toe te laten. De opvang is totaal uit de hand gelopen, hulp en ondersteuning door 
vele landen op een verkeerde plaats in een verkeerd land gedaan is geworden. Zij inderdaad op 
retour moeten gaan naar eigen land, maar heer G. Zeegers geen kinderen gaan scheiden van hun 
moeder. De kinderen mogen van het gedrag van de moeder jaren geleden niet de dupe van worden. 
Dit is verkeerd en niet met uw geloof te verenigen, en roep nou niet dat u hier geen zeggenschap in 
hebt, daar trapt deze blinde uit Emmen niet meer in.  
 
Was het niet beter geweest dat dit demissionair kabinet eens een echte lijst zou opstellen met echte 
criminelen en mensen die hier de zaak verstieren, onze jongens en meisjes lastigvallen, stelen en 
roven alles bij elkaar en de drugshandel hoogtij viert. Wees gerust het vliegtuig heeft u zo vol met 
mensen, die duizenden stemmers van ook de Christen Unie graag zien vertrekken. Stop met het 
onderhandelen u krijgt nooit wat de ChristenUnie als sympathieke partij wil uitdragen. U wordt in de 
maling genomen en anderen zullen uw fractie proberen de mond te snoeren. 
 
U zou er goed aan doen hard op te treden tegen het gedrag van migranten die denken de christen 
burgers hier in de toekomst onder de voet te kunnen lopen. En wanneer wij met elkaar niet goed 
oppassen zullen de moslims wrede criminele acties houden om onze cultuur om zeep te helpen. Wij 
moeten ons schamen dat er zo een grote verdeeldheid is onder de hardwerkende burgers die ons 
land sterk en groot hebben gemaakt.  
 
Maar heer Seegers de ouderen worden beroofd door ons kabinet onder aanvoering van de VVD van 
Mark Rutte, u hebt toch geen boter op uw hoofd? Er is gegraaid uit de pensioenpotten en het geld is 
verdwenen. De zorg aan ouderen maar ook aan hen die een ernstige beperking hebben gekregen 
waar ze niet omgevraagd hebben, worden stelselmatig de nek omgedraaid. Een torenhoog eigen 
risico; en premie zorgverzekering stijgt nog steeds. En de overheid durft te beweren dat ze een tekort 
hebben voor de zorg. De kluizen van de zorgverzekeraars puilen uit, de bonus regelingen overal nog 
worden uitbetaald.   
De gemeenten waar de overheid veel verantwoordelijkheid naar toe heeft geschoven maken fout op 
fout omdat ze de kennis en ervaring niet hebben. Het openbaarvervoer totaal op het platteland om 
zeep geholpen gaat worden, ik was 22 jaar buschauffeur heer Seeger, zat als kaderlid bij de vakbond 
en deed aan overleg in Utrecht mee.  En u staat klaar om in dit mogelijk nieuwe kabinet te stappen? 
 



Ik hoop dat u tot bezinning gaat komen en stopt met het vergaderen, ga wat doen voor de wakkeren 
in de samenleving, ga de zorgverzekeringen aan banden leggen. Ga het gesjoemel met medicijnen en 
specialisten die over de ruggen van armen rijk worden aanpakken. Dat is leven met de tien geboden, 
dat is leven om op te komen voor mij en anderen die door leukemie blind zijn geworden. U zou net 
als mij iedere morgen moeten gaan bidden om anderen die hebben gezorgd dat u op het pluche 
kwam te zitten ook daadwerkelijk kunt bijstaan. 
 
Maar leest u de Telegraaf wel en weet u wat daar aan de hand is in het gemeentehuis en de hoge 
ambtenaar die geschorst is, weet u dan ook dat er veel invloed van de islam daar aan het broeien is, 
weet u ook dat het nu ook al in Den Haag bij de Moskee net als in Amsterdam niet pluis is? 
Weet u dan ook dat er blijkbaar vele bewijsstukken verdwenen zijn. 
 
Wat is dat toch voor beleid waar u dan nog voor wilt strijden. Wat is er toch aan de hand met al die 
zaken die ik tegenkom van al jarenlang protesterende SDN en andere organisaties zoals de PVV. Dat 
ze niet met de PVV om tafel willen is al zacht gezegd vreselijk en niet democratisch te noemen. 
Maar heer G. Seegers wees op uw hoede want als u geloof oprecht is zal de waarheid de leugen en 
bedrog gaan inhalen. Bij nieuwe verkiezingen of zelfs de gemeenteraadsverkiezingen die er al aan 
zitten te komen zal de VVD en vele andere op het pluche zittende partijen weleens op de reserve- 
bank kunnen komen te zitten. 
 
De burgerij is het meer dan zat, ze zullen u in de kerk of elders niet vertellen dat ze PVV of FvD of 
50Plus hebben gestemd, dus als ik u was laat u niet omkopen ga echt aan de slag om af te gaan 
rekenen met de armoede en werkloosheid in dit land. Ga uw geweten reinigen en zorg dat u echt uw 
brood en macht gaat delen met hen die opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving. Pak 
crimineel gedrag aan, zorg dat zij die zich misdragen of zij die in overheidsdienst zijn op ministeries of 
anders flink de oren worden gewassen wanneer er fraude of opzettelijk onterecht met banen 
gesjoemeld gaat worden.  
 
Zorg dat de overheid af blijft van de pensioenen, zorg dat de zorgaanbieders onmiddellijk stoppen 
met hun hobby om financiéringsinstituten te worden, de armen en zwakkeren verzinken in hun eigen 
moeras door betalingsregelingen te blijven trekken. 
 
Geachte heer G. Seegers u hebt deze mail ontvangen van een gelovige christen, mijn vader en zijn 
familie hielpen onderduikers en zorgden voor brood en kleding, zorgden voor Joodse mensen die 
verstopt waren in de verblijven van de ijsberen in het Noorderdierenpark in Emmen. Ik ben 68 jaar 
en al tien jaar ongeneeslijk ziek chronische leukemie, ben de enige nog uit de familie die iedere dag 
gaat bidden dat ik er nog mag zijn, en ik voorzitter mag zijn van een OSOG-belangenorganisatie van 
gehandicapten die al 31 jaar bestaat. Dat ik iedere dag mij inzet voor de medemens, ik en mijn 
echtgenote niet volmaakt zijn, maar leven zo goed mogelijk zoals in de tien geboden staat 
beschreven. Bedenk heer G. Seegers ook voor u de dag eens zal zijn gekomen dat u verantwoording 
zal moeten afleggen, zoek naar het goede en verban het kwade. 
 
Ik reken op uw wijsheid en kracht de komende tijden.  
Met een hartelijke groet vanuit Emmen, 
 
Jan Wolters  
Jan.wolters@home.nl  
Mob. 06 22 44 21 00        
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