
 

HET ZIONISME, DE VERBORGEN AGENDA DIE 

ZICH ONTPLOOIT ACHTER DE SCHERMEN door 

Agnes Jonckheere 

 

Paasmaandag 17 april om 19.30  uur te Sint-Michiels (Brugge) 

 

De Rothschild-familie was  ‘cruciaal’ bij de creatie van de Staat Israël.  Zij 

hielpen om het pad te plaveien voor de vorming van Israël, door de Britse 

regering te dwingen de Balfourverklaring in 1917 te tekenen. Maar diezelfde 

familie had nog een ander doel, de stichting van een Nieuwe Wereld Orde. 

De bankiersfamilie “de Rothschild” heeft het, na een voorbereiding van ruim 
200 jaar, eindelijk voor elkaar dat zij nu op het punt staan om, samen met een 
klein aantal machtige vazallen, waaronder de Rockefellers, Georg Soros, Goldman 
Sachs en Morgans een mondiale greep naar de macht te doen. Zij zijn in het 
bezit van de totale bankensector, inclusief de centrale banken (Uitgezonderd 

Iran, Syrië, Cuba, Noord-Korea en Rusland nog niet). Ze beheersen het mondiale monetaire systeem, 
en hebben het wereldwijde monopolie op geldcreatie. Zij zijn de financiële krachten achter alle grote 
multinationals en de zware industrie met inbegrip van de 
wapenindustrie. De complete financiële handel en wandel van de 
Rooms Katholieke Kerk is al sinds 1823 overgenomen door de 
Rothschilds en dat is nog zo tot op de dag van vandaag. De 
spelregels voor de politici worden door hen bepaald via hun 
instituten als, IMF, Wereldbank en BIS. Ook maken zij de dienst 
uit bij de Wereld voedsel organisatie (FAA), Wereld Handels 
Organisatie (WTO) en de Wereld Gezondheids Organisatie 
(WHO). Kortom, de gehele samenleving wordt door hen 
gedomineerd. Door gebruik te maken van allerlei ingewikkelde 
constructies en stromannen blijven zij zelf op de achtergrond en 
treden niet of nauwelijks in de openbaarheid.  
 
Meer zal u hierover horen op deze lezing . Hartelijk welkom!  

Plaats: Ontmoetingscentrum ‘Onze Ark’, Sint-Michielslaan 35, 8200 Sint-Michiels, Brugge.  

 

Bereikbaar : Dicht bij de afrit van E40, Oostkamp en Brugge, gelegen. Met bus, lijn 7 vanaf het station 

Brugge om 19u01 en 19u21. Met avondlijn Kinepolis (Kloosterhof ) telkens  38 min na het uur, 9 min 

later staat u aan het station. 

 

Inschrijven graag : info@tegenstroom.eu 

 

Vrije bijdrage waarmee we de onkosten van de zaal, publiciteit en spreker betalen. 

Vanaf 19 uur zijn de deuren open.  Breng gerust geïnteresseerden mee en verspreidt deze uitnodiging. 

Dank alvast!  
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