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d.d. 10 april 2012 en d.d. 4 juni 2012

Geachte heer/mevrouw,

In navolging van mijn als bijlage bijgesloten brief d.d. 15 Juni 2012 geeft ondergetekende U bij deze te 
kennen dat er niet meer inhoudelijk op deze kennisgevingen kan worden gereageerd. 

Hetgeen daarin is vastgelegd is bij deze definitief en zal ongewijzigd worden gehandhaafd. 

Tevens deel ik mede dat ik vernomen heb dat de Gemeente Winsum (mondeling) contact heeft gezocht met 
mijn vader (die zich in tegenstelling tot ondergetekende graag identificeert met en als de persoon 
gecreëerd door de Staat der Nederlanden, in zijn geval VOORLETTERS ACHTERNAAM) en hem heeft 
gevraagd of de persoon M. LUSINK zich nog op het adres ADRES te WOONPLAATS bevindt dan wel brieven 
bestemd voor desbetreffende persoon naar desbetreffend adres gestuurd kunnen worden.

Ten eerste wil ik benadrukken dat u (hoewel begrijpelijk) 2 dingen door elkaar haalt!
• De persoon M. LUSINK (juridische entiteit gecreëerd door de Staat der Nederlanden) bevindt zich 

niet en zal nimmer meer verschijnen op het adres ADRES te WOONPLAATS.
• Ik, Soeverein Mens van Vlees en Bloed, Maarten; van de familie Lusink (gecreëerd door mijn -van 

Vlees en Bloed- ouders, bijgestaan door de energie van de Schepper) bevindt zich niet in de 
jurisdictie van de Staat der Nederlanden en daarom is het ook weinig interessant dat u adres 
gegevens van mij heeft.

Voor meer informatie hieromtrent, doe ik u hierbij ook een kopie van 2 brieven aan  Mevr. B.W. Armgard van 
Amsberg-zur Lippe Biesterveld toekomen.

Ten tweede wil ik u daarop mededelen dat u zich mede i.v.m. privacy via desbetreffende weg met zaken 
bemoeit waar u zich niet mee dient te dan wel mag bemoeien!
De situatie tussen de mens NAAM; van de familie Lusink en Maarten; van de familie Lusink verslechterd 
namelijk elke keer in grote mate indien met hem dan wel met de persoon VOORLETTERS ACHTERNAAM 
zaken besproken worden die de het onderscheid tussen de persoon M. LUSINK en de Soevereine Mens van 
Vlees en Bloed, Maarten; van de familie Lusink betreffen.

Daarom benadruk ik nogmaals, dat indien u contact wenst te zoeken met de persoon (juridische entiteit 
gecreëerd door de Staat der Nederlanden) M. LUSINK dat u dan uw communicatie louter en alleen dient te 
sturen naar Postbus 79, 9950 AB te WINSUM (GN.).

Indien u contact wenst te zoeken met mij, Soeverein Mens van Vlees en Bloed, Maarten; van de familie 
Lusink, dan kunt u een poging wagen door een brief te sturen naar de straatnaam te plaatsnaam 
[huisnummer, POSTCODE] … hoewel ik u niet kan beloven dat ik mij daar bevindt dan wel op korte termijn 
van uw schrijven op de hoogte gebracht zal worden.
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Ik verzoek u om hierop te reageren, door deze brief van een paraaf te voorzien alsook van de naam van de 
medewerker die deze brief in behandeling heeft gehad alvorens deze brief per ommegaande te 
retourneren.
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Ik, gekend als Maarten, van de familie Lusink , geboren op 30 Maart 1973 in Winsum en levende als vrij en 
soeverein mens van vlees en bloed op het vaste land bij de gratie Gods, crediteur handelend in volwaardige 
capaciteit als agent en auteur van de copyright naam: ©MAARTEN LUSINK en/of elke afgeleidde daarvan, 
alle rechten voorbehouden, ga er van uit dat u bovenstaande volledig heeft begrepen.

Getekend voor gelezen en retour gestuurd:

Naam Medewerker: …...........................

Paraaf: ….......


