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Woord vooraf 
Geachte lezer, 

Onze oproep om het ongeboren leven, het 

natuurlijke gezin en de godsdienst- en 

onderwijsvrijheid te verdedigen heeft vanuit onze 

achterban groot gehoor gekregen. Het is 

bemoedigend om te merken dat de urgentie 

gevoeld wordt en dat wij, maar ook de door 

sommige EU-leiders fel aangevallen Hongaarse pro-

family politici, niet alleen staan in deze strijd. 

Hierbij willen wij u, die ons (financieel) steunt, 

hartelijk bedanken. 

Zo is het nu mogelijk om onze consultant in Addis 

Abeba, Ethiopië een netwerk op te laten bouwen bij 

de daar gevestigde Afrikaanse Unie om ook daar 

zich in te zetten voor de ons dierbare thema’s: 

leven, gezin en vrijheid, maar ook juist met steun 

uit Afrikaanse landen de genderideologie te weren 

uit internationale verdragen. Zie hiervoor ook het 

verslag van onze consulent in New York, waaruit 

blijkt dat ons ‘nee’ tegen het seksuele kolonialisme, 

opgedrongen door veelal ‘westerse’ landen, 

opvolging kreeg.  

Tegelijkertijd kregen perverse waanideeën een 

turbo boost op 2 juli op het Generation Equality 

Forum in Parijs, waar ook TCC geregistreerd was. 

Maar liefst 40 miljard dollar werd toegezegd voor 5 

jaar voor een onomkeerbare versnelling van een 

wereldwijd uitgerolde gender agenda.  

Op dit moment zetten we een internationale coalitie 

op om buiten mandaat ingebrachte teksten, die 

abortus en alomvattend seksueel onderwijs 

propageren in een 20 jaar bindend handelsverdrag 

tussen de EU en de 79 ACP 

(Afrikaanse/Caribische/Pacifische) landen, te 

weren.  

We namen de gelegenheid waar om ons geluid te 

laten horen naar aanleiding van de oproep tot 

inbreng door de ‘Independent Expert on sexual 

orientation and gender identity’, zoals u hieronder 
kunt zien en horen. Om dit geluid sterker en 

veelvuldiger te laten horen in Genève, New York en 

verder is het onze wens om hier extra mensen voor 

in te zetten. Uw financiële steun is hierbij hard 

nodig! 

Er is een culturele oorlog aan de gang, zo schrijft 

ons Amerikaanse bestuurslid. En daar zitten wij 

middenin.  

Maar ik sluit af met het thema dat we hebben 

gegeven aan de events die we in oktober hopen te 

houden en onder welk motto wij willen werken: “In 

God We Trust”! 

Hartelijke groet,  

Henk Jan van Schothorst 

Raad van Bestuur TCC/CCI 

Werkvelden 

"Mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen 

geschapen" - Mondelinge verklaring Genève -

24 juni over SOGI 

 

Geachte heer Madrigal-Borloz, 

Als directeur van de Transatlantic Christian 

Council, een door de ECOSOC geaccrediteerde NGO, 

dank ik u voor de mogelijkheid om een bijdrage te 

leveren met betrekking tot uw verslag over 

"Gender, seksuele geaardheid en genderidentiteit". 

Aangezien uw verslag nog niet beschikbaar is, 

verwijzen wij naar uw oproep tot inbreng. Vanaf de 

eerste zin wordt gender geïntroduceerd als theorie, 

welke formulering de pretentie van verifieerbare 

wetenschap bevat. Het portretteert gender 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: [Quote] "Zo schiep 

God de mens naar zijn beeld, naar het beeld van 

https://forum.generationequality.org/
https://forum.generationequality.org/
https://www.tccouncil.org/news-events/news/2021/enorm-veel-geld-om-wereldwijd-de-agenda-van-cse-abortus-en-lgbt-seksuele
https://www.youtube.com/embed/KPbVuTCmZiA?feature=oembed
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God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep 

Hij hen." [Unquote]. 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 de reddende genade en het 

offer van Jezus Christus, Zoon van God. 

Onze kritische inbreng vraagt om een herbezinning, 

maar ligt ook in de erkenning van de inherente 

waardigheid van ieder mens als beelddrager van 

God, die het recht van ieder individu respecteert 

om, voor zover haalbaar, in vrijheid te leven. - Dank 

u. 

 

TCC statement gevolgd: geen abortus en 

genderideologie in VN-bevolkingsresolutie 
 

 

CPD 54 - eind april 2021, New York 

Door: Peter Smith - Vertegenwoordiging bij de VN 

De TCC leverde een uitstekende bijdrage aan een 

raadpleging die in februari van dit jaar door de VN 

werd gehouden, over de vraag waarom er geen 

consensus kon worden bereikt tijdens de recente 

CPD-vergaderingen. De inbreng kan hier worden 

bekeken. En hier in het Nederlands. 

Met meer dan 25 jaar ervaring in het bijwonen van 

VN-vergaderingen ben ik nog steeds geschokt als ik 

luister naar de onzin die door zoveel landen wordt 

verkondigd. Ik moet denken aan Romeinen 1:24 

waar "God hen overgaf in de zondige begeerten van 

hun hart.....". 

De vergadering van vorige week in New York, die ik 

via internet heb gevolgd, was de Commissie 

Bevolking en Ontwikkeling, CPD54.  Het onderwerp 

was : 

Bevolking, voedselzekerheid, voeding en 

duurzame ontwikkeling. 

Je zou denken dat dit alleen over voedselproductie 

enz. zou gaan, maar dan heb je het mis. Finland 

heeft zich sterk gemaakt voor abortus en seksuele 

rechten en 81 landen hebben dit gesteund. Er moet 

veel gedreigd en geïntimideerd zijn om zoveel 

landen te krijgen, stel ik me zo voor. 

Toen ik in 1996 de onderhandelingen over de 

voedseltop in Rome bijwoonde, zei een vrouw in 

mijn kerk hier in Schotland tegen mijn vrouw: 

"Waarom is Peter op een voedseltop, is hij niet 

gewoon anti-abortus? Mijn vrouw moest uitleggen 

dat honger en voedselschaarste volgens de VN 

verholpen kunnen worden door al die arme 

kinderen te aborteren. De VN zegt dit soort dingen 

niet zo ronduit, maar hier volgt een voorbeeld uit 

Finland van hun hierboven genoemde verklaring. 

"Voeding, voedselzekerheid, duurzame 

ontwikkeling en seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten zijn nauw met elkaar 

verbonden en versterken elkaar..... Vanwege deze 

onderlinge verbanden is een intersectionele aanpak 

nodig om niemand achter te laten." 

Om bovenstaande verklaring te interpreteren, zal ik 

het in mijn eigen woorden herhalen. Om genoeg 

voedsel te krijgen heb je seksuele immoraliteit en 

abortus op verzoek nodig. Te weinig voedsel komt 

omdat er te veel arme mensen zijn. Omdat al deze 

zaken met elkaar verband houden zijn seksuele en 

abortusrechten essentieel om genoeg voedsel te 

krijgen.  Dit is een leugen omdat bevolkingsgroei en 

economische groei niet met elkaar in verband 

staan. 

Vorig jaar was er geen resultatendocument 

vanwege de COVID. De drie jaar daarvoor was er 

ook geen document omdat de door Trump 

benoemde mensen in de VS-delegatie ervoor 

zorgden dat abortuspromotie en andere nare 

ideeën werden onderdrukt. Dus het VN 

Secretariaat, de Population Division , UNFPA en de 

rijke landen waren wanhopig op zoek naar een 

document om "vooruitgang" te boeken. 

Het slotdocument was niet al te slecht, slechts vier 

verwijzingen naar seksuele en reproductieve 

gezondheid, tien verwijzingen naar gender, en vijf 

verwijzingen naar het gezin. De 

soevereiniteitsparagraaf was goed : 

https://www.un.org/development/desa/pd/content/future-role-and-organization
https://www.un.org/development/desa/pd/content/future-role-and-organization
https://www.un.org/development/desa/pd/content/future-role-and-organization
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_ngo-statement_tcc.pdf
https://www.tccouncil.org/news-events/news/2021/antwoord-van-de-transatlantic-christian-council-op-vragen-over-de-toekomstige
https://familywatch.org/wp-content/uploads/sites/5/2021/05/CPD54.pdf?inf_contact_key=423b662b94d20749adeb7e6438af3849d18a532c4142cb79caf2b269de1401fa
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OP2.  Bevestigt ook het soevereine recht van elk 

land om de aanbevelingen van het actieprogramma 

of andere voorstellen in deze resolutie uit te 

voeren, in overeenstemming met de nationale 

wetgeving en ontwikkelingsprioriteiten, met 

volledig respect voor de verschillende religieuze en 

ethische waarden en culturele achtergronden van 

zijn bevolking en in overeenstemming met de 

universeel erkende internationale mensenrechten. 

Na de aanneming van een "consensus"-document in 

de VN maken verschillende delegaties voorbehoud 

en leggen zij interpretatieve verklaringen af. De 

verklaring van de Heilige Stoel was zoals 

gewoonlijk uitstekend. Zij betreurden dat er niet 

werd verwezen naar een gezinsbewust beleid. 

Vervolgens vermeldden zij dat seksuele en 

reproductieve gezondheidszorg enz. geen abortus 

of abortieve producten omvat. Ook geslacht was 

gewoon biologie, alleen mannelijk en vrouwelijk. 

Ik heb me vaak afgevraagd waarom de rijke landen 

in de VN zo negatief zijn over het gezin. Ik herinner 

me een Afrikaanse afgevaardigde die tegen me zei: 

"Jullie Europeanen moeten je ouders haten."  

Tijdens de recente lock-down, heb ik een aantal 

goede mensen op YouTube bekeken. Een van hen is 

Dr. Thomas Sowell. Hij is een Afro-Amerikaanse 

conservatief, met een doctoraat in de economie. In 

een van zijn citaten zei hij dat ultralinkse politici 

het kerngezin verachten, vooral de gezagsgetrouwe, 

godvrezende mensen die hard werken en niet 

afhankelijk zijn van overheidssteun. Als iedereen zo 

was, zouden we al die extreem-linkse politici die 

zich met ons leven willen bemoeien, niet nodig 

hebben. Ik vond dit een zeer scherpzinnige 

observatie van Dr. Sowell, ik zou u aanraden enkele 

van zijn interviews te bekijken. 

Voor een uitgebreider verslag, klik hier (EN) 

Inbreng ter herdenking van de internationale 

dag van het gezin van de VN – 17 mei 2021 

 

Wij gaan uit van een wereldbeeld waarin een mens 

enerzijds onaantastbare waardigheid heeft, met 

voor iedereen gelijke aanspraak op grondrechten. 

Anderzijds is er de erkenning dat de mens 

imperfect is en geneigd tot het kwaad en tot 

machtsmisbruik. Deze ongemakkelijke waarheid is 

ook de reden voor de invoering van ”checks and 

balances” door scheiding der machten: rechterlijk, 

uitvoerend en wetgevend. 

Als een in identiteitsgroepen opgesplitst volk lijken 

onze opponenten deze kernwaarheden te 

verwerpen, in te wisselen of te herdefiniëren, 

zodanig dat iedere groep en elk individu het recht 

heeft om voor zichzelf te beslissen wat zijn 

waarheid is. Deze geclaimde of ervaren waarheden 

moeten vervolgens door iedereen worden 

geaccepteerd. Wie niet meegaat in deze tot politieke 

correctheid leidende identiteitspolitiek, wordt 
weggezet als xenofoob, racistisch, homofoob, 

enzovoorts. Zo wordt onder de dekmantel van 

inclusiviteit, diversiteit en sociale gerechtigheid 

‘voor allen’, onvrijheid opgelegd. Een 

afrekencultuur met het fout geachte verleden, 

waarbij het hele systeem moet worden ontmanteld 

en hervormd en er een eind moet komen aan 

veronderstelde ”blanke overheersing”. Het 

probleem zit echter niet in het systeem, maar in de 

mens. Ontkenning van deze waarheid is de bron 

van alle problemen. Only united we stand, 

diversified we fall. 

 

 

https://www.tccouncil.org/sites/default/files/T067CPD2021long.pdf
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Status van waarnemer bij de Afrikaanse Unie 

aangevraagd 
 

Onze adviseur in Addis Abeba heeft de aanvraag 

opgesteld om de status van waarnemer te 

verkrijgen bij de Afrikaanse Unie. De ontvangst 

hiervan is inmiddels formeel bevestigd door het 

secretariaat van de AU. 

Wij hopen en bidden dat wij ook hier spoedig onze 

invloed kunnen doen gelden. 

Media 

30 april 2021 Online Conferentie "In God we 

Trust"                            
de eerste 100 dagen Biden 

(Transatlantic) Christian Council International 

organiseerde een avond over de nieuwe wind die 

met president Joe Biden waait vanuit Washington 

DC. Wat betekent zijn agenda voor ons en onze 

kinderen in Nederland, de VS en wereldwijd, met 

extra focus op de vrijheid van onderwijs. Hier kunt 

u de livestream terugkijken. Het programma start 

op min. 7:06. 

 

 

Uitgelicht! 3 mei 2021 - Henk Jan van 

Schothorst over het Amerikaans 

presidentschap van Biden 
 

Al meer dan 100 dagen is Joe Biden de Amerikaanse 

president. Lukt het om een president te zijn voor 

alle Amerikanen en hoe kijken Amerikaanse 

christenen naar hem? 

 

 

 

Culturele oorlog  
Door: John Van Der Brink - Mei 2021 

               

Er is een culturele oorlog aan de gang in Amerika en 

die wordt elke dag erger. Zoals alle oorlogen treft 

deze niet alleen de "soldaten" in de frontlinies, 

maar de uitkomst treft ook iedere man, vrouw en 

kind die zij vertegenwoordigen. Zoals alle oorlogen 

bestaat ook deze uit een reeks gevechten, sommige 

hier en sommige daar, maar collectief is er een 

"leger" dat het leven in Amerika van de ene 

bestaanswijze naar iets heel anders verplaatst. De 

gevolgen zullen zich waarschijnlijk uitstrekken tot 

in elk huis, elke school, elk bedrijf en mogelijk elke 

kerk in Amerika. Er is een beweging om de manier 

https://www.youtube.com/embed/FVM6rLHeAmc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/93JqjY2wQhA?feature=oembed
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waarop we denken en ons dagelijks leven leiden te 

veranderen. 

De veranderingen gaan zo snel dat het moeilijk is ze 

allemaal bij te houden. Maar in zekere zin hoeven 

we niet verbaasd te zijn over wat we vandaag zien 

gebeuren, want we zijn al vele jaren geleidelijk op 

weg naar de val die we vandaag zien gebeuren. De 

beslissingen die vandaag in de zalen van het 

Congres worden genomen, weerspiegelen de 

waarden van Amerikanen die zijn opgegroeid in 

gezinnen en scholen waar het Woord van God 

grotendeels afwezig was. Dat resulteert in een 

wereldbeeld en een manier van denken die 

volkomen vreemd is aan het traditionele Bijbelse 

Christendom. Dus, wat "goed" en wat "slecht" is, is 

niet gebaseerd op de Bijbel, maar op wat de 

verdorven mensheid goed acht voor de 

samenleving. Dit leidt tot het onvermijdelijke 

conflict dat we vandaag overal om ons heen zien. 

Er zijn verschillende "veldslagen" in deze culturele 

oorlogsvoering die vandaag de dag woedt. 

Hieronder volgt een korte beschrijving van een 

aantal van hen. 

a.      Strijd om Gender Identiteit - Een van de 

grootste gevechten die in deze culturele oorlog 

wordt uitgevochten gaat over gender definitie en 

gelijkheid. De Bijbel spreekt duidelijk over twee 

geslachten - man en vrouw. Dat blijkt ook duidelijk 

uit onze biologische samenstelling. We hebben of 

XX chromosomen of we hebben een XY 

chromosoom. Maar als we vinden dat we het recht 

hebben om Bijbelse voorschriften te verwerpen, 

dan is het voor ons oké om te denken dat we dat 

kunnen veranderen of ons kunnen gedragen op een 

manier die niet in overeenstemming is met onze 

schepping. Dus, er zijn twee wereldbeelden in 

competitie hier. Of de Bijbel is onze gids of de 

verdorven mens is onze gids. Zijn we een natie 

onder God of worden we geregeerd door de 

principes van mensen? 

De Gelijkheidswet is een manifestatie van dit 

conflict. Het is nieuwe wetgeving die in feite zegt 

dat het christelijke wereldbeeld terzijde moet 

worden geschoven en het onchristelijke 

wereldbeeld moet worden gevolgd. Is dat 

gelijkwaardig? Is dat eerlijk? 

b.      Strijd om de rechten van de vrouw - Een 

andere strijd in de cultuuroorlog is de plaats van de 

vrouw in de samenleving en in de kerk. Deze strijd 

is al lange tijd aan de gang, maar heeft op dit 

moment een koortsachtig hoogtepunt bereikt. Het 

idee van de primaire rol van de vrouw als moeder 

in het gezin is een Bijbels voorschrift waar veel 

Amerikanen nog steeds aan vasthouden. Maar er is 

een groeiende bevolking in Amerika die de vrouw 

wil emanciperen van die Bijbelse rol. Vrouwen 

moeten "vrij" zijn in alle opzichten. Deze gedachte 

is zelfs de kerk binnengedrongen waar er 

vrouwelijke ouderlingen en diakenen en zelfs 

predikanten zijn. Deze strijd is door Satan 

ontworpen om Bijbels denken en leven uit onze 

samenleving te verwijderen. 

c.       Strijd om Respect en Autoriteit - Respect 

voor autoriteit is een ander gebied van de 

samenleving waar een strijd aan de gang is. De 

Bijbel vertelt ons dat God gezag thuis, op school, in 

de kerk en in de samenleving heeft ingesteld en dat 

dit bedoeld is als een zegen. De mens heeft 

structuur en gezag nodig om te overleven en te 

gedijen. Maar er is een hele generatie die geleerd 

heeft vragen te stellen, te betwisten, uit te dagen en 

zelfs weerstand te bieden en gezag af te wijzen als 

de regels hen niet bevallen. De Bijbel leert ons dat 

wij moeten gehoorzamen, tenzij de gezagsdragers 

ons vragen iets te doen wat tegen Gods Woord 
ingaat. De veronachtzaming van gezag heeft in veel 

Amerikaanse steden geleid tot chaos en 

verwoesting en veel gemeenschappen worden 

steeds onveiliger.  

d.      Strijd om de grenzen - Amerika is lang 

beschouwd als het land van de mogelijkheden en 

mensen uit de hele wereld willen hierheen komen 

om er deel van uit te maken. Wij hebben een legaal 

systeem van immigratie dat wordt beheerst door 

wet en orde.  Maar onder dat systeem bevindt zich 

een illegaal systeem dat wordt beheerst door 

politieke belangen, financiële intriges en misdaad 

en dat werkt met leugens en bedrog. God is een God 

van orde en Hij eist dat alle dingen fatsoenlijk en in 

orde worden gedaan. Zij die de juiste 

immigratieprocedures volgen, worden ontmoedigd 

door anderen die niet verplicht zijn de regels te 

volgen. 

e.      Strijd om het ongeboren leven - Deze strijd 

is al tientallen jaren aan de gang en woedt tot op de 

dag van vandaag. Het is ook geworteld in twee 

totaal verschillende wereldbeelden. De ene visie 
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erkent dat God de gever van het leven is, dat wij 

naar het beeld van God zijn geschapen, en dat God 

alleen bepaalt wanneer het leven moet eindigen. De 

andere opvatting beschouwt de mens slechts als 

een verzameling cellen, zonder ziel, en dat wij zelf 

moeten kiezen wanneer wij het leven beginnen en 

beëindigen. Degenen die deze visie aanhangen, 

verbergen de moorddadige daad van abortus vaak 

met mooi klinkende woorden als "recht om te 

kiezen", maar de resulterende dood van de 

ongeborene blijft hetzelfde. 

f.        Strijd tussen de rassen - Tenslotte zijn wij 

thans getuige van een zeer abstracte vorm van 

vooroordeel dat de rassen in ons land opnieuw 

verdeelt. Er zijn krachten die de vlammen van 

wantrouwen en scheiding aanwakkeren. We horen 

steeds meer over White Supremacy, Cancel Culture 

en Black Lives Matter, Antifa, vermeende raciale 

onrechtvaardigheden, rassengelijkheid en 

rechtvaardigheid. Waar komt al deze onrust 

vandaan? Helaas profiteren sommige van onze 

politieke leiders in tijden van raciale onrust, en in 

plaats van te werken aan het oplossen van deze 

problemen laten ze ze etteren en groeien voor 

persoonlijk gewin. 

g.      Strijd om de begeerde dollar - De welvaart 

die we in Amerika ervaren heeft velen tot 

materialisme gebracht. Eerlijkheid, medeleven, 

geven, delen, liefde voor mijn naaste, zijn allemaal 

christelijke principes. Hebzucht, egoïsme, 

hamsteren, en liefde voor tijdelijke bezittingen 

staan aan de andere kant. Winstbejag door 

bedrijven staat vaak in de weg van zorg voor de 

armen en de onderdrukten van de wereld. Zelfs het 

christelijke deel van onze samenleving is zo seculier 

en dus wereldvreemd geworden. 

Deze dingen zijn Amerika fundamenteel aan het 

veranderen. Als het zo doorgaat, zullen we spoedig 

geen natie meer herkennen die gesticht is op de 

principes van Gods Woord. En dat is nu juist het 
doel. Veel leiders in ons land schijnen alle Bijbelse 

autoriteit en de invloeden van een christelijk 

wereldbeeld te willen verwijderen. Zij willen een 

seculiere samenleving in plaats van "één natie 

onder God". 

Er zijn waarschijnlijk meer "veldslagen" op te 

sommen die deel uitmaken van deze culturele 

oorlog. Er is zoveel onrust en beroering in deze 

gebroken wereld. Beste ouders en vrienden, dit is 

de wereld waarin onze kinderen opgroeien. 

Binnenkort zullen zij als volwassene hun plaats 

innemen in dit verdeelde land. Wat kunnen wij 

doen om hen te helpen in hun opgroeiende jaren? 

1.      We moeten hen helpen begrijpen wat er 

gebeurt, maar ook waarom het gebeurt. Dit zijn niet 

zomaar losstaande gebeurtenissen. Er is een 

seculier wereldbeeld dat hen samenbindt. Wij 

moeten hen helpen begrijpen dat wat deze 

gebeurtenissen verbindt een systematische poging 

is om God en Zijn gezag te verwerpen. 

2.      We moeten hen ook laten zien waar deze 

onrust en verwarring begon. In het paradijs kozen 

wij ervoor onze eigen heerschappij te vestigen. Wij 
rebelleerden tegen God, en de rebellie die wij 

vandaag de dag zien gebeuren is slechts een 

uitbreiding van hetzelfde. 

3.      Wij moeten hen helpen een christelijk 

wereldbeeld te ontwikkelen. Dat betekent dat wij 

hen moeten laten zien dat zij het leven in al zijn 

veranderingen moeten zien vanuit het licht van de 

Schrift. Wat wij zien gebeuren zou geen verrassing 

moeten zijn. Het is verklaarbaar. Wanneer een 

groot deel van onze volwassen bevolking is 

opgegroeid zonder kerk of christelijke school, is 

hun geweten, hun gevoel voor goed en kwaad, erg 

vervormd. Vaak weten ze niet eens dat daden 

zondig kunnen zijn. 

4.      Wij moeten wijzen op de zaden van rebellie die 

zich in ons eigen leven openbaren. Het is 

gemakkelijk om de fouten te zien in de 

maatschappij om ons heen, maar dat moet dienen 

als een spiegel om onze eigen fouten te zien. Als we 

dat zien, zullen we niet hoogmoedig zijn in het 

veroordelen van anderen, maar zal er een zeker 

mededogen en medelijden zijn voor anderen en ook 

voor onszelf. 

5.      Wij moeten hen wijzen op de enige hoop die er 

voor ons is in deze tijd. Dat is door genade te leren 

buigen voor onze beledigde Maker. Dat is precies 

wat we niet echt willen doen, zelfs als we 

gereformeerde en kerkgaande mensen zijn. De 

genadetijd is juist met dat doel aan ons en onze 

kinderen gegeven. O, dat de Heer Zijn Geest over 

ons en onze kinderen zou uitstorten, opdat wij 

mogen leren buigen voordat het te laat is. 
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6.      Tenslotte mogen wij spreken over de troost en 

veiligheid van hen die geleerd hebben hun 

toevlucht te zoeken tot de Ark van Veiligheid, de 

Here Jezus Christus.  Er is Eén, Die opgevaren is in 

de hoogte om te heersen, Die beloofd heeft Zijn 

nooddruftigen nooit te verlaten of in de steek te 

laten. Hij kan moed en kracht geven voor de dag. Hij 

kan wijsheid en discretie, trouw en volharding 

geven. In Hem is er rust en veiligheid voor alle 

verdrukten. 

De Psalmist zei: "Uw woord is een lamp voor mijn 

voet en een licht op mijn pad". Er is geen leraar of 

ouder die de juiste richting kan geven voor wat aan 

de horizon lijkt te liggen, maar er is een troon van 

genade. Daar kan de vermoeide rust vinden. Moge 

ieder van ons die rust vinden, voor zichzelf, voor 

onze lieve kinderen en kleinkinderen, voor onze 

leerlingen, en voor een komende generatie. Hij 

heeft nog nooit een bedelaar afgewezen. 

John Van Der Brink is directeur van de Netherlands 

Reformed Christian School in Pompton Plains (New 

Jersey) en lid van de Board of Directors Christian 

Council International (CCI), zusterorganisatie van 

Transatlantic Christian Council (TCC). 

 

Bescherming van leven, gezin en vrijheid 

vraagt aller inzet 

 

Door: Henk Jan van Schothorst 

Verschenen in het Reformatorisch Dagblad 

Een nieuwe poging tot internationale 

normstelling rond ”gender” en abortus als 

mensenrecht dreigt. Laten we dus het 

ongeboren leven, het natuurlijke gezin en de 

godsdienst- en onderwijsvrijheid fel 

verdedigen. 

Deze maand is Europa opnieuw het centrum van 

ethische en morele dieptepunten. Denk aan het 

rapport van socialistischen huize dat deze week in 

het Europees Parlement (EP) ter stemming voorligt. 

De titel klinkt heel medemenselijk: ”de situatie van 

seksuele en reproductieve gezondheidszorg en 

rechten (SRGR) in de EU vanuit het perspectief van 

de gezondheid van vrouwen”. Hij maskeert echter 

een levensgevaarlijke inhoud en roept op tot een 

veelheid aan verschrikkingen. 

Een enkel punt uit de resolutie van zo’n veertig 

bladzijden gaat over invoering van alomvattend 

seksualiteitsonderwijs op scholen, zogezegd in lijn 

met wetenschap, passend bij de leeftijd en niet-

oordelend, zonder toestemming vooraf van ouders. 

De resolutie zegt dan te handelen in lijn met 

standaarden van internationale organisaties als de 

Wereldgezondheidsorganisatie en gedane 

toezeggingen bij de Internationale Conferentie over 

Bevolkingsontwikkeling van de Verenigde Naties 

(VN). Verder roept ze op tot vrije anticonceptie, tot 

afschaffing van het recht op gewetensbezwaren bij 

abortus en tot vergoeding van 

geslachtsveranderingsoperaties, ook bij 

minderjarigen. 

Het meest verstrekkend is dat de resolutie abortus 

als afdwingbaar mensenrecht wil vastleggen. 

Bewust gaat men hier in tegen internationale 

afspraken en verdragen en wetgeving in lidstaten. 

En dan hebben we het er nog niet eens over dat 

abortus geen gezondheidskwestie is, en dat dit 

onderwerp helemaal niet onder de bevoegdheden 

van het Europees Parlement valt. Met vereende 

krachten zetten we daarom met diverse betrokken 

organisaties en Europarlementariërs pogingen in 

het werk om van dit rapport af te komen. 

”Verdeelde Naties” 

Een ander zorgrapport is op 24 juni aan de orde in 

de VN Mensenrechtenraad in Genève. De 

zogenoemde VN Onafhankelijke Expert presenteert 

dan zijn ”Verslag inzake bescherming tegen geweld 

en discriminatie op grond van seksuele oriëntatie 

en genderidentiteit”. Deze expert moet dat namelijk 

gaan onderzoeken in lidstaten en daarover 

rapporteren. 

Eind 2016 is deze uiterst omstreden post (met 84 

lidstaten voor, 77 tegen en 16 onthoudingen) 

toegevoegd aan de VN-systemen. Bij de eerste 

consultatie met niet-gouvernementele organisaties 

(ngo’s) in Genève brachten wij in: „Een 

meerderheid van de lidstaten van de Verenigde 

Naties stemde niet voor uw mandaat. Dit komt door 

tegenstrijdige wereldbeelden en religieuze 

https://www.rd.nl/artikel/932781-bescherming-van-leven-gezin-en-vrijheid-vraagt-aller-inzet
https://www.rd.nl/artikel/932781-bescherming-van-leven-gezin-en-vrijheid-vraagt-aller-inzet
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principes. Voor onze Council (= Raad) lijkt het erop 

dat de initiatiefnemers van dit mandaat een 

gemeenschap van Verdeelde Naties creëren, in 

plaats van Verenigde Naties. Hoe ervaart u deze 

realiteit en hoe gaat u om met de tegenstrijdige 

visies in verband met uw mandaat?” 

De ervaring met de voortvarende werkwijze en 

gedrevenheid van de VN Onafhankelijke Expert tot 

invoering van gender als theorie in plaats van 

ideologie belooft niet veel goeds. In lijn met de door 

ons geleverde input, die 16 pagina’s telt, zullen we 

deze bezorgdheid ook inbrengen in een mondeling 

statement bij de behandeling op 24 juni. 

G7 
Begin deze maand kwam president Biden naar 

Europa. Zijn verkiezing tot president van Amerika 

en de ontstane Democratische meerderheid in de 

Verenigde Staten waren een mokerslag voor 

voorstanders van leven, gezin en godsdienst- en 

onderwijsvrijheid, binnen en buiten de VS. 

Een van de vele voorbeelden die dit illustreren, is 

het slotcommuniqué van de jaarlijkse ontmoeting 

van de Groep van Zeven (G7, forum van zeven rijke 

industrielanden), die plaatsvond in het Verenigd 

Koninkrijk: ”A Shared Agenda for Global Action to 

Build Back Better”. Men gaat vol voor 

gendergelijkheid en SRGR, inclusief abortus, iets 

wat president Trump verhinderde. 

Verder pleitte de Franse president Macron voor 

nauwe samenwerking met het zogenaamde 

Generation Equality Forum (30 juni tot 2 juli in 

Parijs), dat uitgaat van feministische activisten, 

Mexico, Frankrijk en de VN-vrouwenorganisatie. Zij 

strijden voor een versnelde vooruitgang inzake 

vrouwenrechten en gendergelijkheid in de aanloop 

naar 2030. Onze registratie en deelname aan dit 

forum is bevestigd, maar we zochten in het 

optiemenu van actiecoalities tevergeefs naar een 

groep van prolife- en family-vertegenwoordigers. 

Neokoloniaal 

Tot slot nog dit: In diverse VN-gremia wordt niet 

per hoofd gestemd, maar besloten met consensus. 

Daardoor kunnen rijke westerse landen vaak niet 

hun omstreden agenda met abortus-, gender- en 

seksuele rechten doordrukken ten overstaan van 

arme landen. Die landen hebben vaak een 

behoudender wetgeving. 

Onlangs trok een voormalige vertegenwoordiger bij 

de Verenigde Naties namens zijn Afrikaanse land bij 

ons aan de bel. Tot zijn schrik had hij ook de kleine 

lettertjes gelezen in het nieuwe, bindende 

onderhandelingsresultaat van het Partnerschap van 

de Europese Unie met de 79 landen tellende Afrika-

Caribbean-Pacific (ACP). Dit op 15 april 

overeengekomen resultaat telt maar liefst 187 

pagina’s. Als de EU-lidstaten het unaniem 

goedgekeuren en het EP en de afzonderlijke landen 

van de ACP dat ook doen, dan gaat het per eind 

2021 in voor een nieuwe periode van twintig jaar. 

Deze Afrikaan was ermee bekend dat internationale 

organisaties soms verbloemende taal en schijnbare 

details gebruiken. Hij doorzag dat de EU via deze 

achterdeur zaken oplegde als invoering van 

allesomvattend seksueel onderwijs en abortus 

faciliteiten. Dat gaat echter in tegen wetgeving in 

veel naties. 

Tot december hebben we de tijd om dit bekend te 

laten worden bij leden van het Europees Parlement 

en de groep desbetreffende landen. In de hoop dat 

er tegenstemmen komen tegen deze nieuwe, 

neokoloniaal aandoende truc van de Europese Unie. 

Niet neutraal 

Veel meer zou te zeggen zijn over de vraag hoe het 

is gekomen dat dit soort onderwerpen de 

internationale agenda’s domineren. En waarom niet 

natiestaten, maar pressiegroepen en 

(gesubsidieerde) progressieve ngo’s als de 

eigenlijke aandrijvers van veranderingen gelden. 

Pas heel laat hebben christelijk georiënteerde ngo’s 

begrepen dat door of via de Verenigde Naties en de 

Europese Unie nagestreefde doelen als 

mensenrechten en ”global governance” 

(regelgeving voor problemen die zich over 

landsgrenzen uitstrekken) allesbehalve neutraal 

zijn en dat plaatsnemen aan tafel geen luxe maar 

een noodzaak was. Daarom: alle hens aan dek ter 

verdediging van het ongeboren leven, het 

natuurlijke gezin en de vrijheid van godsdienst en 

onderwijs. 

De auteur is oprichter-bestuurder van Transatlantic 

Christian Council (International) (TCC in Nederland, 

CCI in VS). > tccouncil.org 
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Uitgelicht! 23 juni 2021 - Henk Jan van 

Schothorst over de ‘anti-homowet’ in 

Hongarije 

 
Hongarije ligt flink onder vuur door hun anti-

homowet. De Europese commissie wil een 

waarschuwingsbrief sturen naar de Hongaarse 

regering. In welke mate heeft Europa het recht om 

zich te bemoeien Hongaarse wetgeving? 

 

 

Is Christelijk onderwijs in Amerika in gevaar - 

De tweede 100 dagen 
Door: John Van Der Brink 

Tegen de tijd dat u dit leest, 
zal de nieuwe regering al 

meer dan 200 dagen aan het 

bewind zijn. De nieuwe 

regering heeft reeds een 

nieuw beleid en ingrijpende culturele 

veranderingen ingevoerd, en er zijn nog meer 

veranderingen op til.  

In het vorige nummer hebben wij kort aandacht 

besteed aan de volgende inspanningen van 

Biden/Harris: 

a. Bevordering van LGBTQ-beleid 

b. Bevordering van radicaal seksueel 

opvoedingsbeleid. 

c. Promotie van door de staat goedgekeurde 

schoolboeken die de geschiedenis van onze natie 

herschrijven. 

d. Bevordering van een nieuw wereldbeeld dat 

christelijke waarden weglaat. 

e. Bevordering van de Gelijkheidswet. 

Dit beleid zal, indien het ongecontroleerd blijft, 

spoedig doordringen tot bijna elk gebied van het 

leven in ons land. De basis is reeds gelegd voor 

meer wetten en beleidsmaatregelen die 

rechtstreeks van invloed zijn op onze godsdienstige 

vrijheden. De vrijheid die wij thans op onze 

christelijke scholen genieten, zal niet tegen de 

gevolgen daarvan worden beschermd. Hier volgen 

nog vier punten van zorg.  

1.  Nieuwe minister van Onderwijs Betsy de 

Vos is vervangen door Dr. Miguel Cardona, de 

eerste Latino die dat ambt bekleedt als onderdeel 

van de inspanningen van Biden om zijn 

administratie te diversifiëren. Hij belooft terug te 

keren naar het onderwijsbeleid uit het Obama-

tijdperk, dat "gelijkheidsmaatregelen" bevordert 

die ouders straffen die het zich niet kunnen 

veroorloven om niet naar hun plaatselijke openbare 

scholen te gaan, en dat Bijbelse onderscheidingen 

over seks bij het gebruik van openbare toiletten 

negeert, immorele seksuele voorlichting in 

gezondheidslessen bevordert, en oneerlijke 

beleidsmaatregelen in competities doorvoert. 

Fundamenteel gezond verstand lijkt veel van onze 

leiders te zijn ontgaan.  

2. Gay Pride gepromoot over de hele 

wereld De Amerikaanse ambassadeur Pete 

Hoekstra wordt vervangen door een nieuwe 

ambassadeur. Ondertussen toont de Amerikaanse 

ambassade in Nederland al trots de 

regenboogkleuren van de sexuele revolutie en viert 

en promoot gay pride in haar beleid en op haar 

website. Wat hier en op andere plaatsen opvalt is 

de stelligheid waarmee deze revolutie door de 

regering Biden wordt gepusht. Biden heeft beloofd 

de meest agressieve LGBTQ promotor van alle 

presidenten te zijn, en hij maakt deze belofte waar. 

Overal waar je komt, wordt deze agenda "in je 

gezicht geduwd". Bedrijven, politieke denktanks, 

zelfs veel religieuze organisaties zijn voertuigen 

geworden om deze beweging overal in iedereen 

aanwezig te maken.   

3. Het promoten van onchristelijke 

ideologie Voor de verkiezingen trokken groepen 

als Black Lives Matter, Antifa etc. veel aandacht 

https://www.youtube.com/embed/xZKfPdEcPVU?feature=oembed
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vanwege hun relschoppende vernielingen in 

Amerikaanse steden en verzet tegen de 

politiemacht etc. Deze groepen gaven president 

Trump en zijn beleid de schuld van het aanzetten 

tot hun acties. Maar Amerikanen verzetten zich 

tegen deze zinloze vernielingen, en veel van deze 

rellen zijn gestopt. Maar wat niet is gestopt in de 

promotie van de principes en ideologieën van deze 

onchristelijke groepen. De principes van deze 

radicale groepen komen elke dag naar voren in al 

het dagelijkse publieke discours en voorgestelde 

wetgeving in de nieuwe regering Biden.  

4. Veranderd Immigratiebeleid Tenslotte 

heeft het immigratiebeleid van de nieuwe regering 

geleid tot de grootste grenscrises in de geschiedenis 

van onze natie. Illegale immigratie vanaf onze 

zuidgrens heeft welig getierd. Golven van mensen, 

in de verwachting dat zij de grens kunnen 

oversteken, hebben de grenzen zo overspoeld, dat 

de ambtenaren niet weten wat te doen. Busladingen 

mensen die naar de overkant worden gesmokkeld, 

worden letterlijk door heel Amerika vervoerd naar 

vrijplaatssteden, en daar achtergelaten om in de 

samenleving te versmelten. Sommige politici stellen 

dat deze mensen werkpapieren, medische zorg en 

zelfs stemrecht moeten krijgen. Het is 

waarschijnlijk dat deze toevloed van mensen 
uiteindelijk de stemdemografie van onze natie zal 

veranderen en deze meer Democratisch zal doen 

overhellen. Is dit het uiteindelijke doel van dit 

roekeloze beleid?   

Beste ouders en vrienden, dit is de wereld waarin 

onze kinderen opgroeien. Binnenkort zullen zij als 

volwassene hun plaats innemen in dit verdeelde 

land. Wat kunnen wij doen om hen te helpen in hun 

opgroeiende jaren? 

1. We moeten hen niet alleen helpen begrijpen wat 

er gebeurt, maar ook waarom het gebeurt. Dit zijn 

niet zomaar losstaande gebeurtenissen. Er is een 

seculier wereldbeeld dat hen samenbindt. Wij 
moeten hen helpen begrijpen dat wat deze 

gebeurtenissen verbindt een systematische poging 

is om God en Zijn gezag te verwerpen. 

2. We moeten hen ook laten zien waar deze onrust 

en verwarring begon. In het paradijs kozen wij 

ervoor onze eigen heerschappij te vestigen. Wij 

rebelleerden tegen God, en de rebellie die wij 

vandaag zien gebeuren is slechts een uitbreiding 

van hetzelfde. De wortel van wat overal om ons 

heen gebeurt, ligt in onszelf.  

3. Wij moeten hen helpen een christelijk 

wereldbeeld te ontwikkelen. Dat betekent dat wij 

hen moeten laten zien dat zij het leven in al zijn 

bewegingen en veranderingen moeten zien vanuit 

het licht van de Schrift. Wat wij zien gebeuren zou 

geen verrassing moeten zijn. Het is verklaarbaar. 

Wanneer een groot deel van onze volwassen 

bevolking buiten een kerk of christelijke school is 

opgegroeid, is hun geweten, hun gevoel voor goed 

en kwaad, erg vervormd. Vaak weten zij niet eens 

dat daden zondig kunnen zijn. Er is geen concept 

van een goddelijke wet.  

4. Wij moeten wijzen op de zaden van rebellie die 

zich in ons eigen leven manifesteren. Het is 

gemakkelijk om de fouten te zien in de 

maatschappij om ons heen, maar dat moet dienen 

als een spiegel om onze eigen fouten te zien. Als we 

dat zien, zullen we niet hooghartig zijn in het 

veroordelen van anderen, maar zal er een zeker 

mededogen en medelijden zijn voor anderen en ook 

voor onszelf. Onze maatschappij moet zich bekeren, 

maar wij moeten ons ook bekeren.  

5. Wij moeten hen wijzen op de enige hoop die er 

voor ons is in deze tijd. Dat is door genade te leren 

buigen voor onze beledigde Maker. Dat is precies 

wat we niet echt willen doen, zelfs als we 

gereformeerde en kerkgaande mensen zijn. De 

genadetijd is juist met dat doel aan ons en aan onze 

kinderen gegeven. O, dat de Heer Zijn Geest over 

ons en onze kinderen zou uitstorten, opdat wij 

mogen leren buigen voordat het te laat is. 

6. Tenslotte mogen wij spreken over de troost en 

veiligheid van hen die geleerd hebben hun 

toevlucht te zoeken tot de Ark van Veiligheid, de 

Here Jezus Christus. Er is Iemand die opgevaren is 

in de hoogte om te heersen. Hij heeft beloofd Zijn 

nooddruftigen nooit te begeven of te verlaten. Hij 

kan moed en kracht geven voor de dag. Hij kan 

wijsheid en discretie, trouw en volharding geven. In 

Hem is er rust en veiligheid voor alle verdrukten. 

De Psalmist zei: "Uw woord is een lamp voor mijn 

voet en een licht op mijn pad". Er is geen leraar of 

ouder of kerkleider die de juiste richting kan geven 

voor wat aan de horizon lijkt te liggen, maar er is 

een troon van genade. Er is een troon van genade - 

daar kan de vermoeide rust vinden. Moge ieder van 



 

 

12 

ons smeken en die rust vinden, voor onszelf, voor 

onze lieve kinderen en kleinkinderen, voor onze 

studenten, en voor een komende generatie. Hij 

heeft nog nooit een bedelaar afgewezen. 

Campagne 

Hij, zij of X - Juist nú opkomen voor Leven, 

Gezin en Vrijheid wereldwijd 

 

Is uw kind bij geboorte nog jongen of meisje? 

Niet duidelijk, zo willen radicale krachten bij de 

Verenigde Naties (VN) tot norm stellen. Niet de 

biologische bouw is doorslaggevend voor je 

geslacht, het is maar net hoe je je voelt. 

Iedereen moet les krijgen in een brede 

diversiteit van seksuele oriëntaties en 

genderidentiteiten en daar zelf uit kunnen 

kiezen. In juni vergadert de VN-

Mensenrechtenraad in Genève hierover. 

  

Kijk hier naar de video 'The War on Children', 

waarin de meest controversiële en schadelijke 

onderdelen van programma's voor uitgebreide 

seksuele voorlichting (CSE) worden onthuld. (Met 

toestemming van https://familywatch.org/ heeft 

TCC/CCI de film in het Nederlands ondertiteld). 

 

Gesteld wordt dat wie deze aanslag op de 

scheppingsorde genderideologie durft te noemen, 

hen slachtoffer en jou dader maakt. Dan moet je op 

een ‘zwarte’ lijst. Antidiscriminatie moet 

wereldwijd heersen als supergrondrecht boven 

godsdienst- en onderwijsvrijheid. Als dat lukt is het 

gedaan met onze vrijheid en is ouderlijk gezag in 

serieus gevaar. We moeten opstaan hiertegen, bij de 

bron! (Transatlantic) Christian Council 

International (TCC-NL en zuster CCI-VS) doet dat. 

Doet u mee? 

 Met uw gift kunnen we: 

• Onze inbreng verdedigen en promoten in 

Genève en in New York. 

• Élk leven eerbiedigen en genderideologie 

wereldwijd een halt toeroepen. 

• Uw stem zijn voor leven, gezin en vrijheid 

bij internatio- nale organisaties en lidstaten. 

Onze inbreng ligt in de erkenning van de 

inherente waardigheid van ieder mens als 

beelddrager van God dat het recht van ieder 

individu respecteert om, voor zover haalbaar, in 

vrijheid te leven. 

Wereldwijd staan Bijbelse standaarden voor leven, 

gezin en vrijheden onder intense druk. Veelal rijke 

‘westerse’ landen en organisaties pogen 

aanvaarding op te dringen van uiterst omstreden 

zaken als abortus, gender en seksuele rechten. Als 

afdwingbaar mensenrecht. Alsof armere lidstaten 

en burgers daar niet zelf in vrijheid over kunnen 

besluiten. Aan het oog onttrokken speelt deze 

verbeten strijd zich af op onze werkvelden. Wij 

hebben daar een stem! 

Al diverse malen is TCC/CCI als niet-gesubsidieerde 

non- profit er in geslaagd om deze zaken uit 

slotresoluties te weren, zoals in maart en april nog 

in New York en met onze consultant bij de 

Afrikaanse Unie. Maar meer mensen en middelen 

zijn absoluut nodig om dit gevecht te voeren en 

onze uitgebreide mogelijkheden te benutten. 

Daarom vragen wij uw gebed en financiële steun bij 

de lancering van het 3-jarig TCC/CCI project 2021-

2023: 

‘Vrij, onverveerd’ 

Voor permanent toezicht, controle en inspraak bij 

internationale organisaties, als bevoegde en 

officieel geaccrediteerde NGO bij de VN, EU, AU, 

OVSE en bij lidstaten zoals de VS en wereldwijd. 

https://youtu.be/pJH5oZj1Cyc
https://www.tccouncil.org/news-events/news/2021/input-tcccci-voor-verslag-sogi-onafhankelijk-expert-over-geslacht-seksuele
https://www.tccouncil.org/vrijonverveerd
https://www.tccouncil.org/sites/default/files/Flyer%20Bijlage%20RD%20TCC%20P05%20zonder%20referentie.pdf
https://www.youtube.com/embed/pJH5oZj1Cyc?feature=oembed
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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

