
 

 

 

  

 

  

 

 

CCI Nieuwsbrief – maart 2021  

Transatlantic Christian Council 
Geachte lezer, 
Pasen en Leven – De Paasboodschap zet het menselijk leven in 

eeuwigheidsperspectief. Geschapen naar Gods Beeld als man en vrouw, 

gevallen in de zonde, heeft God Zelf weer een weg gebaand tot het (eeuwige) 

Leven. Hij gaf Zijn Zoon over voor ons. Na Goede Vrijdag klinkt het ons toe 

met Pasen: Ik ben de Opstanding en het Leven, die in Mij gelooft zal leven, … 

(Johannes 11:25).  

Gender en abortus – Juist de beschermwaardigheid van het menselijk leven 

en het biologische scheppingsgegeven van het man of vrouw-zijn staan onder 

grote druk. Op de werkvelden van TCC/CCI bij internationale organisaties als 

de VN speelt daarover een zich verhardende strijd af. Deze confrontatie 

onttrekt zich aan het oog van die gewone man of vrouw. Op grote afstand 

dringen veelal rijke westerse landen ongewenst een tegenovergestelde 

seculiere agenda op aan ontwikkelingslanden. Het gaat er over of uiterst 

omstreden zaken al dan niet  verheven moeten worden tot internationale 

norm en mensenrecht. Te denken valt aan seksuele oriëntatie en gender 

identiteit (SOGI) – wij zouden zeggen genderideologie –, en seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten (SRHR) – kortweg recht op abortus –. 

Alsof armere lidstaten en hun burgers daar niet zelf in vrijheid besluiten over 

kunnen nemen.  

Permanent toezicht – Omdat democratische controle nauwelijks plaatsvindt 

zijn hier Ngo’s actieve spelers. Er is een overmacht aan met veel 

overheidsgeld opererende Ngo’s, die SOGI en SRHR hoog in het vaandel 

hebben staan. Als officieel geaccrediteerde organisatie bij onder meer de VN 

wil TCC/CCI met permanent toezicht actief ter plaatse zijn en van zijn 

bevoegdheden als inspraak gebruik maken. Dat dit geen hobby maar 

dringende noodzaak is bewijzen de door TCC ingebrachte statements van de 

afgelopen maanden. Lees snel verder in de nieuwsbrief. 

Geld gevraagd – Om dit werk te kunnen doen is geld hard nodig. Een 

meerjarenplan Vrij Onverveerd 2021-2023 ligt klaar met een budget. Graag 

bevelen we ons werk aan in uw milddadigheid en gebed. Om de kosten zo 

laag mogelijk te houden zijn we ook op zoek naar vrijwilligers en stagiairs. 

Lees het en meld je aan! 

Van TCC richting CCI – (Transatlantic) Christian Council International 

beweegt zich richting CCI voor eenheid van naam. Dit vanwege ons 

wereldwijde werkveld, dat breder is dan Trans-Atlantisch alleen. Op het 

online event van vrijdagavond 30 april vanaf 20:00 uur presenteren we ons 

met een nieuwe website.
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Werkvelden 
 

“Nee”, tegen seksueel kolonialisme 

 

TCC/CCI gaf antwoord op vragen over de 

toekomstige rol en organisatie van de Commissie 

voor Bevolking en Ontwikkeling (CPD). Dit als input 

voor het te houden debat daarover in April 2021 in 

New York. 

Kwesties als (het gebruik en de liberale 

interpretaties van) Seksuele en Reproductieve 

Gezondheid en Rechten, alomvattende seksuele 

voorlichting, het huwelijk en andere vormen van 

non-consensueel beleid, die de obsessieve, bijna 

dwingende, aandacht hebben van een deel van de 

CPD-lidstaten, behoren in wezen tot het domein van 

de nationale wetgeving. 

Het CPD probeert echter op VN niveau, in plaats 

van consensus te bereiken, deze zaken via 

stemming voor elkaar te krijgen. Door veelal 

Westerse VN lidstaten en liberale NGO’s worden 

hierdoor nieuwe normen over controversiële, 

internationaal niet-overeengekomen teksten 

opgedrongen aan ontwikkelingslanden. 

 

TCC/CCI zegt ‘nee’ tegen dit 

seksueel kolonialisme! 

 

Lees meer….   

 

Verkenningsmissie bij de Afrikaanse Unie (AU) 
De TCC/CCI is op dit moment bezig met een 

verkenningsmissie bij de Afrikaanse Unie (AU) om 

te kijken of er mogelijkheden zijn om een TCC/CCI 

landenkantoor op te zetten in Addis Abeba, 

Ethiopie, waar het hoofdkantoor van de AU ook 

gevestigd is. Mrs. Meskerem Ritmeester is als 

onafhankelijk internationaal adviseur gevraagd om 

deze verkenningsmissie uit te voeren namens de 

TCC/CCI. Zij woont op dit moment in Addis Abeba 

en heeft zo’n tien jaar werkervaring in 

internationale non-profit organisaties en als 

onafhankelijk adviseur (waarvan ruim 7 jaar in 

Ethiopie). Ze is zelf ook overtuigd Christen en kan 

zich daarom voldoende inleven in de doelstellingen 

van de TCC/CCI.  

Voor het slagen van deze verkenningsmissie zal 

Mrs. Meskerem een literatuuronderzoek doen om 

een beter inzicht te krijgen in de 

overheidsstructuur van de AU, de invloed van het 

AU beleid op de onderwerpen waar de TCC/CCI 

voor pleit, en de invloed van de EU en de Verenigde 

Staten op het AU beleid met betrekking tot de 

TCC/CCI onderwerpen. Mrs. Meskerem zal ook 

onderzoeken wat de rol, invloed, en specifieke 

belangen zijn van de relevante AU (beleid)sorganen 

en hoopt te kunnen achterhalen met welke 

belanghebbende actoren de TCC/CCI eventueel kan 

gaan samenwerken binnen de AU. Als laatst zal Mrs. 

Meskerem een juridische scan maken van de 

verschillende opties die er zijn voor de TCC/CCI om 

te kunnen opereren in Ethiopie. Op basis van het 

verzamelen van al deze informatie hoopt de 

TCC/CCI een strategische keuze te kunnen maken 

met betrekking tot het opstarten van de activiteiten 

bij/met de AU. 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.tccouncil.org/news-events/news/2021/antwoord-van-de-transatlantic-christian-council-op-vragen-over-de-toekomstige
https://www.tccouncil.org/news-events/news/2021/antwoord-van-de-transatlantic-christian-council-op-vragen-over-de-toekomstige
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Pro-life, pro-family organisaties slaan handen 

ineen 
 

Namens verschillende organisaties die pleiten vóór 

het leven en het natuurlijke gezin gaf TCC/CCI input 

met betrekking tot het verslag over "geslacht, 

seksuele geaardheid en genderidentiteit" van de 

Onafhankelijk deskundige inzake bescherming 

tegen geweld en discriminatie op grond van 

seksuele geaardheid en genderidentiteit (IE-SOGI): 

Het lezen van de achtergrond, de doelstellingen van 

het verslag en de belangrijkste vragen en soorten 

input die voor het verslag worden gevraagd, vervult 

ons met bezorgdheid. Vanaf de eerste zin wordt 

gender geïntroduceerd als theorie, die de pretentie 

van verifieerbare wetenschap in zich draagt. 

Gender wordt afgeschilderd als een sociale 

constructie of sociaal gecreëerd. Wij zijn van 

mening dat de gendertheorie een ideologie is. Op 

wetenschappelijke basis geloven wij dat seksen 

gebaseerd zijn op biologie. Wij geloven ook dat God 

de mens mannelijk en vrouwelijk schiep, volgens de 

Bijbel in het boek Genesis 1:27: "Zo schiep God de 
mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep 

hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen." 

Dat is niet veranderd. Wij erkennen ook dat alle 

mensen gevangen zijn in hun zondige natuur, 

waarin zij gevallen zijn, en dat zij verlossing nodig 

hebben. Dat is mogelijk door de komst in de wereld 

en het reddende offer van Jezus Christus, de Zoon 

van God.  

Het is vanuit deze achtergrond dat onze reactie 

kritisch is en vraagt om een herbezinning en wij 

hopen dat zij een bijdrage mag leveren aan uw 

verslag. Onze inbreng ligt ook in de erkenning van 

de inherente waardigheid van ieder mens als 

beelddrager van God, hetgeen een politiek, 

economisch en sociaal kader met zich meebrengt 

dat het recht van ieder individu respecteert om, 

voor zover haalbaar, in vrijheid te leven. 

Verre van te pretenderen volledig te zijn, maar in 

deze geest geven wij u de volgende input, te 

beginnen met een inleiding, gevolgd door enkele 

punten over beleid, genderideologie, 

vrouwenbescherming, alomvattende seksuele 

opvoeding en slotopmerkingen.  

Lees hier de volledige input die TCC/CCI heeft 

ingediend.  

 

 

 

Mede ondertekend door: 

1 Christian Council International, CCI (USA) 

2 European Educators' Christian Association, 

EurECA (Swiss) 

3 Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs, VGS 

(NL) 

4 Zorg voor het Leven, NPV (NL) 

5 Gezinsplatform (NL) 

6 Bijbels Beraad M/V (NL) 

7 Reformatorische Oudervereniging Nederland, 

ROV (NL) 

8 Reformatorisch Maatschappelijke Unie 

Nederland, RMU (NL) 

9 Wilberforce Foundation, WI (Albania) 

10 Kenya Christian Professionals Forum (KCPF) 

(Kenya) 

  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/GenderTheory.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/GenderTheory.aspx
https://www.tccouncil.org/sites/default/files/Text%20UN%20SOGI%20submission%20TCC.pdf
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Commissie inzake de positie van de vrouw 

(CSW) 

 

Waarom woeden de naties en smeden de 

volkeren tevergeefs samen?   Psalm 2:1 

De afgelopen 25 jaar heb ik VN-vergaderingen 

bijgewoond om te lobbyen met de pro-life/pro-

family NGO's bij de VN en ik zou ongeveer 150 

vergaderingen hebben bijgewoond. Vanwege de 

COVID pandemie wordt de Commission on the 

Status of Women (CSW) dit jaar via het internet 

gehouden. Vorig jaar werd de CSW afgelast. 

Gewoonlijk hang ik rond waar over het document 

wordt onderhandeld en moedig ik de diplomaten, 

die ik ken, aan om verwijzingen naar slecht 

taalgebruik te schrappen en er goede dingen in te 

zetten. 

De Verenigde Naties werden in 1945 opgericht in 
de as van de Tweede Wereldoorlog en moesten een 

derde wereldoorlog voorkomen. Na het einde van 

de Koude Oorlog besloten bepaalde mensen de VN 

te gebruiken als een plaats om een nieuwe 

wereldorde in te voeren, door de productie van 

documenten, niet-bindend, maar door hun 

eindeloze herhaling hard te maken tot 

internationaal recht. Door dit proces zou de wereld 

worden veranderd in een zeer politiek correcte 

plaats. De meest radicale ideeën, die in strijd zijn 

met het Woord van God, worden bevorderd. De 

belangrijkste daarvan is om abortus tot een 

universeel mensenrecht te maken. Ons antwoord 

hierop is dat een fout niet tot een recht mag worden 

gemaakt. De andere grote inspanning is het 

bevorderen van LGBTQI-kwesties en het 

denigreren van het traditionele gezin. De VN zet 

zich in voor individuele mensenrechten zonder te 

verwijzen naar de verantwoordelijkheid van 

individuen. Allerlei soorten zonden worden als 

mensenrechten geclaimd. 

Het thema van de CSW van dit jaar is als volgt: 

Volledige en daadwerkelijke participatie van 

vrouwen en besluitvorming in het openbare 

leven, alsmede de uitbanning van geweld, voor 

het bereiken van gendergelijkheid en de 

emancipatie van alle vrouwen en meisjes 

Samenvatting 

Het is vooral belangrijk om niet alleen te kijken 

naar wat er in het document staat, maar ook naar 

wat er NIET in staat. Er wordt niet expliciet 

gesproken over abortus. Ook de term seksuele en 

reproductieve gezondheidsrechten ( SRHR ) 

ontbreekt. Seksuele geaardheid en genderidentiteit 

zijn uit het tweede ontwerp geschrapt. Er staat niet: 

"er bestaan verschillende vormen van het gezin".  

Vrouwen en meisjes in al hun diversiteit worden 

niet genoemd. In feite staan er geen echt radicale 

dingen in dit document. Ook de door de Verenigde 

Staten nieuw aangestelde mensen van Biden waren 

het meest ongelukkig met het slotdocument. Een 

duidelijk teken dat ze dit jaar hun zin niet hebben 

gekregen. De strijd zal echter voortduren tot de 

Heer wederkomt. 

Ik heb onlangs een boek gepubliceerd over mijn 

ervaringen bij de Verenigde Naties. Dit is 

verkrijgbaar bij : 

https://www.lulu.com/en/us/shop/peter-

smith/confessions-of-a-pro-lifer-at-the-united-

nations-abridged-version/paperback/product-

1g2rm8e9.html?page= 

Peter Smith 

Vertegenwoordiging bij de VN 

Transatlantic Christian Council 

  

https://www.lulu.com/en/us/shop/peter-smith/confessions-of-a-pro-lifer-at-the-united-nations-abridged-version/paperback/product-1g2rm8e9.html?page=
https://www.lulu.com/en/us/shop/peter-smith/confessions-of-a-pro-lifer-at-the-united-nations-abridged-version/paperback/product-1g2rm8e9.html?page=
https://www.lulu.com/en/us/shop/peter-smith/confessions-of-a-pro-lifer-at-the-united-nations-abridged-version/paperback/product-1g2rm8e9.html?page=
https://www.lulu.com/en/us/shop/peter-smith/confessions-of-a-pro-lifer-at-the-united-nations-abridged-version/paperback/product-1g2rm8e9.html?page=
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Media 
 

Republikeinse stemmen 
Bijdrage aan Uitgelicht! 4 januari 2021 - Henk Jan 

van Schothorst naar aanleiding van het nieuws dat 

President Trump een bestuurder van Georgia onder 

druk zette om meer stemmen te vinden…. Klik hier 

om het fragment te bekijken. 

 

Trump vrijgesproken van impeachment 
Uitgelicht! 15 februari 2021 - Henk-Jan van 

Schothorst over vrijspraak Trump 

impeachmentprocedure. 

Voormalig president Donald Trump is 

vrijgesproken van zijn tweede 

impeachmentprocedure. Gaat hij opnieuw een gooi 

doen naar het presidentschap? 

 

 

Opinie RD: Bidens wet op gelijke behandeling 

brengt oneerlijkheid 
John Van Der Brink en Henk Jan van Schothorst 

               

 

De Equality Act behelst een systematische, 

vastberaden verwerping van de 

grondbeginselen van het christendom. Daarom 

moet Amerika op zijn knieën gaan. 

Onder het verkiezingskopje ”Gewaagde ideeën - Het 

plan-Biden om lgbtq+-gelijkheid in Amerika en de 

rest van de wereld te bevorderen” staat vetgedrukt: 

„Biden zal van de invoering van de Equality Act 

tijdens zijn eerste 100 dagen als president een 

topprioriteit op wetgevingsgebied maken.” Vandaag 

10 weken aan het roer is hij al flink op streek.  

HR 5 (de Equality Act) werd ingediend en met 224 

tegen 206 stemmen aangenomen door het Huis van 

Afgevaardigden, waarbij op drie na alle 

Republikeinen ertegen stemden en alle Democraten 

ervoor. Het wetsvoorstel ligt nu bij de gelijk 

verdeelde, honderd zetels tellende Senaat, waar de 

vicepresident de doorslag kan geven. Maar naar 

verwachting zal het daar moeilijker doorgang 

vinden, omdat een meerderheid van zestig 

senatoren vereist is om een ”filibuster” 

(stemverhindering door eindeloze woordvoering) 

te voorkomen, en momenteel zijn slechts ongeveer 

vijftig senatoren voor. 

Veel Democraten hebben gedreigd met wijziging 

van de regels die een meerderheid van zestig 

vereisen, maar de Republikeinen zijn daar fel op 

tegen. Deze regelwijziging zou namelijk leiden tot 

verdwijning van het stabiliserende effect van de 

steun van een twéépartijenmeerderheid die nodig 

is voor de goedkeuring van wetsvoorstellen. 

Opheffing van vrijheden 

Wat is de Equality Act en waarom is die zo 

gevaarlijk voor de morele toekomst van Amerika? 

De oorsprong van de Equality Act ligt in de 

beslissing van het Hooggerechtshof in Obergefell v. 

Hodges waarin het homohuwelijk werd 

gelegaliseerd. Sindsdien, en zelfs al voordien, zijn 

activisten in heel het land druk bezig geweest om 

de lgbqt-levensstijl volledig te normaliseren. Hun 

doel is verschillende secties van de Civil Rights Act 

van 1964 zodanig te wijzigen dat seksuele 

geaardheid en genderidentiteit een beschermde 

klasse worden, samen met ras, huidskleur, 

nationale afkomst enzovoort. Voorstanders zien dit 

als een ”eerlijk” en gelijk behandelen van alle 

burgers. 

Er is echter niets eerlijks aan. De goedkeuring van 

de wet op gelijke behandeling zal leiden tot 

beperkingen en opheffing van vrijheden die al sinds 

de oprichting deel uitmaken van de Verenigde 

Staten als natie. Hier volgen enkele mogelijke 

gevolgen:   

https://youtu.be/eQXSIrRsrLY?t=15
https://youtu.be/eQXSIrRsrLY?t=15
https://www.youtube.com/embed/tXKz70R3RM4?feature=oembed
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Totale verwarring 

a. Iedereen die zich uitspreekt tegen de lgbqt-

levensstijl zou zich schuldig maken aan haatzaaien 

en vervolgd kunnen worden voor een civiele 

overtreding. Denk eens aan wat dat betekent voor 

christelijke kerken en scholen die een Bijbelse visie 

op seksualiteit onderwijzen. Je zou vrij zijn om over 

de lgbqt-levensstijl te spreken en die te promoten, 

maar je zou niet vrij zijn om over een christelijke 

levensstijl te spreken en die te promoten. Is dat 

eerlijk en gelijkwaardig? 

b. Christelijke eigenaars en uitbaters van bedrijven 

en instellingen als adoptiebureaus, feestzalen, 

taartenmakerijen en verhuurbedrijven zouden 
gedwongen worden hun beleid aan te passen, 

willen ze geen boetes of bedrijfssluiting riskeren. Is 

dat eerlijk of gelijkwaardig? 

c. Wervingsactiviteiten waarbij momenteel een 

onderscheid tussen mannen en vrouwen wordt 

gemaakt, zouden moeten worden afgeschaft. Zo zou 

het bijvoorbeeld verboden zijn dat een bedrijf erop 

staat een kleedkamerbediende aan te nemen van 

het biologische geslacht dat daarbij past. Jongens 

zouden gebruik mogen maken van meisjestoilet- en 

douchegelegenheden en aan meisjessporten mogen 

deelnemen als ze zich als vrouw identificeren. 

Betekent dat een eerlijke of gelijke behandeling met 

het oog op alle biologische vrouwen? Zullen die zich 

niet onteerd, vernederd, onveilig en gekwetst 

voelen door dergelijk onduldbaar gedrag? 

d. Er zouden ”veilige scholen” worden opgericht die 

garanderen dat kinderen al op de kleuterschool 

wordt geleerd hun seksualiteit te verkennen. Hun 

zou worden geleerd dat ze zichzelf niet hoeven te 

accepteren zoals ze geboren zijn, en dat ze hun 

biologische geslacht kunnen laten veranderen als ze 

dat willen. Zij kunnen op school ”seksuele therapie” 

krijgen zonder zelfs maar de toestemming van hun 

eigen ouders. Therapie om kinderen te helpen zich 

te vereenzelvigen met zoals zij geboren zijn, zou 

echter verboden zijn. Is dit eerlijk of gelijkwaardig? 

e. Het gebruik van traditionele voornaamwoorden 

zou veranderen. Er zijn al voorstellen om 

geslachtswoorden zoals hij, hem, zij, haar enzovoort 

verplicht te vervangen door niet-genderspecifieke 

voornaamwoorden. Stel je de totale verwarring 

voor die dit zou veroorzaken bij mensen die 

betrokken zijn bij wetshandhaving, geneeskunde, 

onderwijs, historische documenten en 

groepsaccommodaties. Zij zouden geen woorden 

meer kunnen gebruiken die aangeven of iemand 

man of vrouw is. Is het eerlijk of gelijkwaardig 

jegens degenen die als man of vrouw willen worden 

aangeduid wanneer alle verwijzingen naar hun 

geslacht worden geschrapt? 

Hoopvol 

De Equality Act is allesbehalve eerlijk en 

gelijkwaardig. Erger nog, zij treedt de beginselen 

van Gods Woord en Zijn geschapen orde van leven, 

gezin en vrijheid met voeten. Deze Act is een 

systematische, vastberaden verwerping van de 

grondbeginselen van het christendom. 

Wij leven in moeilijke tijden en onze kinderen 

groeien op in een onrustige wereld, doelwit van 

verspreiding van deze ideologie. Meer dan ooit 

hebben we Bijbels genormeerd beleid nodig, 

vormgegeven in VRIJE democratische rechtstaten. 

(Transatlantic) Christian Council International zet 

zich daar actief voor in. In Amerika en ook bij 

internationale organisaties als de VN en lidstaten. 

Gerechtigheid verhoogt immers de volken?  

Voor Amerika is de komende tijd gevuld met 

zorgen. Toch is er reden om hoopvol te zijn. Wij 

veranderen, maar God verandert niet. Heeft Hij er 

nog 7000 in Amerika die hun knieën niet hebben 
gebogen voor deze tijdgeest? Zijn er die actief zijn 

aan de troon der genade en de Heere smeken om 

genade en barmhartigheid? Zijn er leiders, en 

steunen wij die, die ons willen leiden volgens de 

beginselen van Gods Woord? Ninevé werd gespaard 

toen het zich bekeerde en tot God riep om genade. 

Amerika moet op zijn knieën gaan en hetzelfde 

doen. 

John Van Der Brink is directeur van de Netherlands 

Reformed Christian School in Pompton Plains (New 

Jersey) en lid van de Board of Directors van Christian 

Council International (CCI) in Washington DC, 

zusterorganisatie van Transatlantic Christian 

Council (TCC) in Nederland. Henk Jan van Schothorst 

is oprichter en bestuurder van TCC en CCI. 

In het Reformatorisch Dagblad, 2 april 2021:  

https://www.rd.nl/artikel/921421-bidens-wet-op-

gelijke-behandeling-brengt-oneerlijkheid 

  

https://www.rd.nl/artikel/921421-bidens-wet-op-gelijke-behandeling-brengt-oneerlijkheid
https://www.rd.nl/artikel/921421-bidens-wet-op-gelijke-behandeling-brengt-oneerlijkheid
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30 April   

 

Save the date: 30 april 2021 Online 

Conferentie "In God we Trust"                             
- de eerste 100 dagen Biden 

Wat betekent dit voor de thema's Leven, Gezin en 

Vrijheid in Nederland, de VS en wereldwijd? 

DV 30 april 2021, de dag dat Biden 100 dagen aan 

de macht zal zijn, wil TCC/CCI een online 

conferentie houden met een aantal personen uit 

Nederland en Amerika die betrokken zijn bij de 

thema's die wij verdedigen: Leven, Gezin en 

Vrijheid.  

Reserveer deze avond vast in uw agenda! 

Voor zowel Nederlands- als Engelssprekenden zal 

de avond goed te volgen zijn. 

Onderzoeksstage bij CCI/TCC 
 

 

Sta jij achter de doelstellingen van TCC? En 

ben je op zoek naar een interessante 

onderzoeksstage? Dan heeft TCC wellicht 

een mogelijkheid voor je. Bekijk hier de 

functieomschrijving. 

 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/TCC%20Volunteer%20Internship%20-%20profile.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/TCC%20Volunteer%20Internship%20-%20profile.pdf
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Colofon                 
Office NL: 
 
Christian Council International 
(Transatlantic Christian Council) 
Krooslaan 11 
2411 ZP, Bodegraven 
Tel: 06 558 38 607 
Email: info@tccouncil.org 
RSIN Fiscaal nummer: 8524 33 979 
Kamer van Koophandel: 57090181 
 
Bankgegevens:  
 
Bank rekening nummer: 
IBAN: NL29 RABO 0135 9749 09 
BIC: RABONL2U 
T.n.v. 
Stichting Transatlantic Christian 
Council 
Rabobank Rijn en Veenstromen 
Postbus: 2035 
Postcode: 3440 DA 
Locatie: Woerden, Nederland 
 
Website:  
www.tccouncil.org 
 
TCCBN:  
http://www.tccouncil.org/business-
network 
 
Steun:  
http://www.tccouncil.org/support-
us 
 
Raad van Bestuur: 
 
Drs. Henk Jan van Schothorst, 
coördinator activiteiten TCC, 
voormalig beleidsmedewerker 
Europees Parlement 
 
Raad van Toezicht: 
 
- Voorzitter: Drs. Jan Schippers, 
directeur Wetenschappelijk Instituut 
SGP, voormalig beleidsmedewerker 
Europees Parlement  
 
- Penningmeester: Drs. Johannes 
Luiten, docent algemene en 
bedrijfseconomie, management en 
organisatie, Driestarcollege 
 
- Secretaris: Leonard van Schothorst, 
directeur Van Schothorst Food BV 
 
 
 
 

Colofon                    
Office USA: 

Christian Council International 
1747 PENNSYLVANIA AVE NW STE 
1000 - WASHINGTON, DC 20006 
EIN: 85-1382246 
E: info@tccouncil.org   
 
Donate to Christian Council 
International (CCI): 
 
Account name: Christian Council 
International 
Account number: 8002372360 
Routing number: 221271935 
 
Click here for Domestic Wire 
Transfer instructions 
 
Click here for International Wire 
Transfer instructions 
 
Checks can be sent to: 
Mr. John Van Der Brink,  
243 Garside Ave Wayne NJ 07470  
USA 
 
CCI is a Section 501 (c)(3) 
organization under the IRS code, so 
contributions are tax-deductible for 
U.S. taxpayers. 
 
 
Website:  
www.tccouncil.org 
 

 

Board of Directors: 

Chairman: Mr. Henk Jan van 

Schothorst, TCC/CCI activities 

coordinator, former European 

Parliament policy advisor 

Member: Mr. John Van Der Brink, 

Administrator at Netherlands 

Reformed Christian School, New 

Jersey 

Member: Mr. George E. Roller, 

Ambassador for Hope to the Hill at 

Capitol Hill 

Secretary/Treasurer: Mrs. Jolanda 

van Schothorst-Geluk, General 

Administrator TCC/CCI 

 

 

http://www.tccouncil.org/
http://www.tccouncil.org/business-network
http://www.tccouncil.org/business-network
http://www.tccouncil.org/support-us
http://www.tccouncil.org/support-us
mailto:info@tccouncil.orgW
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/incoming-wire-transfer-instructions-1.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/incoming-wire-transfer-instructions-1.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/International%20Wire%20Transfer%20Instructions%20CCI.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/International%20Wire%20Transfer%20Instructions%20CCI.pdf
http://www.tccouncil.org/
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Steun ons 
TCC/CCI is een non-profit organisatie. Zij ontwikkelt een 

internationaal netwerk van christenen die betrokken zijn 

bij overheidsbeleid en beïnvloedt beleid vanuit een 

christelijk perspectief. TCC/CCI spreekt in bij 

internationale organisaties als de VN, EU en OVSE om op 

te komen voor een christelijk geluid met extra focus op 

thema’ s als leven, gezin en vrijheid. 

Als u het werk van TCC/CCI wilt steunen kunt u een gift 

overmaken op NL29 RABO 0135 9749 09 ten name van 

Stichting Transatlantic Christian Council. Nog 

makkelijker is om te doneren via de 

website: www.tccouncil.org/support-us. 

U kunt ook lid worden van het CCI Business Network. 

Meldt u zich hiervoor aan via 

www.tccouncil.org/business-network.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tccouncil.org/support-us
http://www.tccouncil.org/business-network
https://www.tccouncil.org/support-us

