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Op 26 augustus 1996 werd rapporteur door de Vreemdelingenpolitie 
Maarssen in kennisgesteld van het feit, dat door: 

een verblijfsvergunning voor de duur van drie jaar was aangevraagd voor: 

en 

Als reden voor hun verblijf werd aangegeven, dat beiden als leden van de 
"Verenigingskerk", in Nederland werk voor die organisatie zouden moeten 
verrichten. 
De aanvraag ging vergezeld van een aanbevelingsbrief vanwege de 
"Verenigingskerk", de voorzitter, dhr. Drs. W.A. Koetsier 



, namens deze 

De aanvraag voor de verblijfsvergunningen werd inmiddels voorgelegd aan de 
afd. Vreeemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie. 

-00-0-0-0-00-

Regio9/ 
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Familiefederatie voor Wereldvrede 

UITNODIGING 

voor de lezing 

� .. ..: 

#Het Ware Gezin - de basis voor een goede samenleving'' 

Oranje Hotel (Elfstedenzaal) 

Verwelkoming: 

Lezing: 

Entrée: 

vrijdag, 23 augustus 1996, aanvang 20.00 uur 

Prottam.ma 

Dhr. Jan v. Winden, president F.W.V. 

Videopresentatie 

T �,.. .. ,...:.se ���t:115lr,-.l"" .... - '--..::IH.;�n�l� T�·p�nC:
L
"·· 1-i��t:>TPf"i 

J ar� ... �."'-r ., ... -- �C:.\.!.!--- -- _,c:;.. .;::i.._ __._...., -- .. 
. . 

Milly Scott " Gospelsongs 

Drs. W. Koetsier 

Koffie, thee, cake 

Algemene discussie 

flS ,00, consumptie· inbegrepen 

· Van harte nqcligen wij u uit om kennis te nemen van een heel bijzondere
· visie, die de diepste aspecten van ons leven behandelt Over de hele

wereld zijn zeer vele mensen door deze nieuwe visie bewogen tot een
levensstijl die werkelijk uitzicht biedt op wereldvrede. 

Voor nadere ::.n.formatie: 

FWV, Nieuwe Bildtdij� 203, 9076 PM, Sint-Annaparochie, 

Tel.. 05:.8-421251 

FWV Hoofdkantoor Nederland; Kamelenspoor 60, 3605 EC Maarssen 
Tel.: 0346-572989 / Fax: 0346-555003; A3N·AMRO te Maarssen: 41.95.21.585 
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Fan1ilie Federatie voor W creldvrede 

P,)L I T!f l,i $�:'. F.Ll.,;'}.NC 
y.; ·) ;"!, p ::0 ; �- 11 ) \ 1-; ( ; 

Aan de Korpschef 
PostbllS ó l l 
800{.) AP 1.wolle 

Utrc.:chL oktober 19% 

Geachte heer. mevrollw . 

·-

"Wat er in je eigen huis gebeurt is belangrijker dan wat er in het Witte Huis gebeurt" 

D-::zc uitspraak van George Bush bij de inauguratii; van de Internationale Familie Federatie voor 
Wereldvrede (FFW) in Washington D.C. op l augustus 1996, maakt de betekenis van ieder gezin. 
als kiem van een gezond..: samcnkving en di; garantie voor een hoopvolle toekomst duidt:li.ik. Spre
k-::rs w::m�n o.a.: Rcv. Sun Mvung Moon, Gerald Ford, Sir Edward Hcath, Oscar Arias, Or. Robert 
H. Schuiler, Con:tta Scott King, Maurccn Rcagan, Bill Cosby en Pat Boonc.
D..:: FFW is opgericht op de fundering van de Internationale Vrouwen Federatie voor Wereldvrede.

Ht:t ge?:in is lîi.:t bda.ngrijkst� fundament in het leven: belangrijker dan werk of vrije tijd. Toch 
bevindt het g;.;zin zich in ;.;en crisis. zoals de schokkend;.; gevallen van misbruik van kinderen en d� 
laatste statisti;.;kcn van echtscheiding laten zien. 
Het gezin h�cft nil:!uwc impulsen nodig en een sterke lobby naar de samenleving. 

Otlldat u vcrant\\·oordclijkhcid draagt voor ons land nodigen wij u uit voor de inauguratie van de 
Fllnilic Federatie voor Wereldvrede in Nederland op vrijdag 29 november ir1het Bilderberg 
Europa Hote� Zwolsestraat 2 te Scheveningen. De inauguratie begint om 20.00 uur in de 
Parijs za,ll, ',

Wij hopen <lat u dit bdangrijkc mitiaticf wilt ondersteunen. 
Wij kijken uit naar uw komst of naar de komst vnn een van uw vertegenwoordigers. 

Wij zouden u graag willen bezoeken voor eçn kort informatief gesprek over het dvel van de fFW. 
Wij bclkn u op voor een eventuele afspraak. 

1 loogachtcnd. 

Dhr. J. van Winden 
President van de Familie Fçdcrntic voor Wereldvrede in N�dcrland 

Familie Federatie mor Wc"èldncdc. Pos!hus 7. 18(i0 AA 8crgci1, Tel/Fax: 072-5898152 
of Tcl:<n46,:'i729X9 en Fax: 03'�6-555003 Banknr: 4 !9521585. Gironr: 4743396. 
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ezin - het is niet zomaar een nuttige sociale instelling. Het gezin is de 
p�aats waar w�·a·,:':ten opg�bou':d c,� d�;orgegeven worden. ��er ontwikkelen
zich het bewust21Jn. de eigen 1dent1te1t en het beeld dat WIJ hebben van de 

wereld en van onze mcdem�nscn. 
Wij kunnen onze spiritualiteit nergens anders ontplooien als in de omgeving van een 
lief de vol gezin. De tijd is rijp om het grenzelo1.e vredestichtende potentiëel van het 
"Gezin" te onderz�éken en te verwezenlijken . 

. 

De Family federation of Worldpeace werd op 1 aug. '96 opgericht in Washington D.C. 
Ze wordt ondersteund door: 
- de wereldwijde organisatie voor wereldvrede "Summit COlmcil" die bestaat uit

huidige en voormalige staatshoofden;
- de Vrouwen federatie voor Wereldvr-ecfP.:
- De stichting Washington Times .

Woorden Vlln enkele deelnemer� 
bij de inllugurntie ïn Wa�hington ».e.

"De situatie van onze gezinnen is een 
wereldwijd thema. De geest die de 
culturele, oecumenische, politieke en 
religieuze uitdagingen van deze tijd kan 
oplossen, kan slechts binnen het gezin 
ontstaan: gezinnen die bevrijd zijn van 
armoede en onderdrukking en 
waarin het ideaal nage
streefd wordt, dat God

in onze harten gelegd 
heeft." 

"Het gezin is een hoeksteen. 
Door geen andere instelling 
kan de mensheid haar waarden, 
deugden en kracht beschermen." Oscar 
Arias" ex-president van Costa Rica

1 
h4· 

heeft in 1987 de Nobe/pnïs van de 
vrede gekregen. 

Reverend Sun Myung 
Moon en Hak Ja Han 
Moon

1 
oprichters 

van deFFW 

"Een terugkeer naar oude 
waarden is niet genoeg. 
Het gaat er meer om dat 

Uitnodiging 
voor de i.nauguration JJan. de 

Familie Federatu, 
voor JVereldvredt, 

in Nedsrlmtd 
op vrijdag 29 nqvember 

om 20.00 uur 
In het Bîlderberg EW'Opa Hotel 

Parijs-zaal 

� 
"Ware Ouders en 

het Ware Gezin" 

" De vrouw is onmisbaar in 
de samenleving. 
Als je haar waarde 
verloochent, dan breekt de 
chaos uit." 
Maureen Reag,;rn

1 
dochter 

van Ronald Reagan
1 

ex-president van de V. S. 

"Waar ik me het meest 

woorden vertaald moeten worden naar 
tegenwoordige en toekomstige situaties." 
Sir Edward Heath ex-premier van 
Eng/and 

zorgen om maak is het 
overleven van her gezin. 
Een beschaving die het gezin niet 
respecteert kon niet lang bestaan. 11 

Gerold ford; ex-president van de V. S 
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De Familie Federatie voor 
Wereldvrede wen! 
opgericht op inspiratie wu1 
Heverend Sun Myung 
Moon en zijn vrouw 
fü1k ,Ja I Ian: 

··wu zien als ons
/evm1swerk het oprichten
van op God gerichte ge
;:innC:-n en hf't mN'lv·crkf!>n
aari were/dn-cdc.
DtJ.t is eiglmlijk onze
belangnjkst(-: taah:.
!fot dod van de Familie
FedC'ratic tioor Wereld
vrede is de mensfwid te
inspireren zich op God te
richren"

De oprichting van de 
familie federatie voor 

Wereldvrede in Nederland 

wordt ondersteund door 
de nederlandse Vrouwen 

f<�den1tie voor Wereld
vrede, de Washington 
Times e11 vele individuën. 

f,--�oor verdere informatie kunt ;-;.i;h·-��� 
den tof het oprichtingscomilé van de " 11Familie Federatie voor Wereldvrede 

'J 
Kamelenspoor 60 

3605 EC Maarssen 
1 Tel- 0346-572989 
/ Fax; 0346-555003 
L.... ·-······-·-··--....... __________ .. . ... _. -·---····-_.1 

---·-.. -- .... -· ...... -· ÎBilderberg Europa 1
1
1 

Hotel 

JScheveningen 
I. __________ _ 

DE 

INAUGURATIE 

�llliÎw 
v"' fFederaLw 
oo-or C//lerefdorede-

1 Vrijdag 29 ;,-�v. '96 1 
! 20.00 uur
1 1 L.---......... --..,, .. ___ _, 



Nr. 
Datum rapport 
Verzonden aan 

Nr. rapport 
Bron 

2 november 2005 
Hfd. AIVD 

R27 137/05 
Eigen bericht 

T.a.v.: Citfo

Betrouwbaarheid van de bron 
Juistheid van het bericht 
Welke acties werden ondernomen 
Met wie werd samengewerkt 

2 1 NOV 2005 
Brigade Rotterdam Airport ·····--·- ! 

Onderwerp 
Nationaliteit 
Bijlage(n) 

MOON sekte 

geen 

1 l 
1_ .. 4 _____ �, ............. �-.�· .. ..---------' 

Ingevolge artikel 62 van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, deel ik U het volgende mede: 

Op woensdagmorgen 2 november 2005, kwam op Rotterdam Airport een vliegtuig aan uit Geneve, de 
N338 TP aan. 

Aan boord van dit vliegtuig zaten leden van de MOON sekte. Deze personen zijn onder voorwaarden 
Nederland ingereisd en zullen Nederland weer verlaten op 3 november omstreeks 10.00 uur met 
hetzelfde vliegtuig vanaf Rotterdam Airport, met als bestemming Ljubljana (Slovenie). 

De mensen die meegereisd zijn; 

Naam 
Voornamen 
Geboortedatum 

:MOON 

: Sun Myung 
: 06 januari 1920 
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