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Wear “The present” of Draag “Het geschenk” van 

“God the Father”   Amen - Hille KokAmen - Hille Kok

After having welcomed the many visitors and pilgrims, I sat down in 

the couch to take a little rest, when suddenly JESUS appeared 

standing right in front of me.
Everything was LIGHT around, there only was JESUS and me.
Also the house was completely in the Light...
I looked at my left hand and I saw a little white box, in which a thick 

cushion lay and on top lay the White and Blue Cross. The Cross was 

a little heavy, that is why the cushion got a few folds. Then JESUS 

said, whilst looking at me and at the Little White Cross, with a Loving 

Smile on His Face:
„This Cross has to be made in large quantities. These Crosses 

have to be made of steel and have to be 6 cm long and they 

have to be White and Blue of color“.
And He said: „These Crosses must blow over the earth like 

leaves from the trees“. 
Also JESUS spoke about HIS FATHER, Who wants to give this big - 

PRESENT - to all of humanity, for the protection from the evil and 

at the same time for all of the disasters that are still to come, out of 

which they then will be saved.
This is a BIG - PRESENT - for all who want to receive it and want to 

wear the SIGN of THE FATHER.
The LIGHT and the LOVE of THE FATHER is present IN the White 

Cross for PROTECTION, and this for the person who wears the 

White Cross: around the neck.
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“De Waarheid”

(This design has been realized following the description of Hille Kok)(Dit ontwerp is gerealiseerd n.a.v. de beschrijving van Hille Kok)

The 18th of March 2007 in the evening at 18:30 pm
APPARITION AND MISSION OF JESUS TO HILLE KOK

18 Maart ’s Avonds om half 7 2007
VERSCHIJNING EN OPDRACHT VAN JEZUS AAN HILLE KOK.
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Draag “Het geschenk” van 

Na de vele bezoekers en bedevaarders te hebben ontvangen, zette 

ik me neer in de sofa om even uit te rusten, toen ineens JEZUS 

verscheen rechtstaand voor mij. 
Alles was LICHT rondom ons, er was enkel JEZUS en mij. Ook het 

huis was helemaal verlicht ... 
Ik keek naar mijn linker hand en ik zag een klein wit doosje, waarin 

een dik kussentje lag en daar op lag het Wit- en Blauwe Kruisje. Het 

Kruisje was wat zwaar waardoor er plooitjes in het kussentje 

kwamen. 
Toen sprak JEZUS, die ondertussen keek naar mij en naar het Witte 

Kruisje, met een liefdevolle glimlach op Zijn gelaat, en zei: "Van dit 

Kruisje moeten er heel veel van worden gemaakt. Ze moeten 

van staal zijn en 6 cm groot en Wit en Blauw zijn van kleur." 
En Hij zei: "Deze Kruisjes moeten waaien als bladeren van de 

bomen over de aarde". 
Ook sprak JEZUS over ZIJN VADER, die de hele mensheid dit 

grote - GESCHENK - wil geven, voor bescherming tegen het 

kwaad en tevens voor de rampen die nog gaan komen, waaruit ze 

dan zullen worden gered. Dit is een GROOT - GESCHENK - voor 

al wie het aan willen nemen en het TEKEN van DE VADER willen 

dragen. Het LICHT en de LIEFDE van DE VADER is IN het Witte 

Kruisje aanwezig voor BESCHERMING voor degene die het zal 

dragen: om de hals. 
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“The Truth”“De Waarheid”


