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Woord vooraf 
 

Geachte lezer, 

Drie zaken vroegen afgelopen kwartaal 
voornamelijk onze aandacht:  

1. De passages over abortus e.d. in de 
voorgestelde overeenkomst van de EU 
met de 79 Afrikaanse, Caraïbische en 
Pacifische landen (EU-ACP),  

2. De inbreng en rapportage van de VN 
expert voor seksuele oriëntatie en 
gender identiteit (SOGI) en  

3. De ongehoorde aanpak door EU-
leiders van Hongarije voor zijn 
wetgeving voor bescherming van 
kinderen tegen promotie van seks- en 
genderzaken buiten ouders om. 

Kunnen we straks nog zelf beslissen over de 
inhoud van onderwijs, over het leven of over 
onze vrijheid? Voor een flink aantal landen is 
dat op dit moment een urgente vraag. Ook 
voor christenen in Nederland.  

Ons bestuurslid John Van Der Brink 
beschrijft hoe de maatschappij in de VS 
verandert en hoe belangrijk het is dat onze 

kinderen een christelijk mens-en 
wereldbeeld blijven ontwikkelen. 

In augustus jl hield ik een lezing op de 
NRCEA Teachers Conference in 
Canada/USA/New Zealand. Het thema was: 
Wereldwijde aanvallen op het christendom 
en christelijk onderwijs. Focus: Gender 
Ideologie en Seksuele Opvoeding. Als u 
geïnteresseerd bent kom ik graag op uw 
school of in uw kerk spreken over dit actuele 
onderwerp. 
 
Beslissingen vanuit Europa en wereldwijde 
verdragen noodzaken ons in actie te komen 
om het leven, gezin en onze vrijheid te 
beschermen. 

Om dit werk gedegen te kunnen doen vragen 
we om uw gebed en  financiële steun en 
bouwen we aan een effectief internationaal 
netwerk. Helpt u onze driejarige missie te 
behalen? 

Met hartelijke groet, 
Henk Jan van Schothorst 
Directeur (Transatlantic) Christian Council 
International

Werkvelden 
 

EU-ACP  
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 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). 

 

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 
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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. 

 

 

Activiteiten bij de Afrikaanse Unie 
Onze consultant in Ethiopië heeft haar 
onderzoeksmissie voor CCI bij de Afrikaanse 
Unie (AU) in juli 2021 afgerond. Het doel van 
deze onderzoeksmissie was om CCI inzicht 
te geven in hoe de AU bestuurd wordt en hoe 
CCI het beste kan samenwerken met zowel 
de AU organen als de AU lidstaten. Het 
rapport concludeert dat CCI op verschillende 
manieren invloed kan uitoefenen op de 
besluitvorming van de AU organen en 
lidstaten ten behoeve van het promoten van 
het Leven, Familie, en Vrijheid. De 
Afrikaanse Commissie voor Mensenrechten 
(ACHPR) kwam uit het onderzoek naar 
boven als belangrijkste AU orgaan waar CCI 
zich bij kan accrediteren om zo strategisch 
de CCI doelen te bereiken binnen Afrika. Die 
accreditatie is inmiddels aangevraagd en zal 

hopelijk voor het einde van het jaar worden 
toegezegd.  

 

Gelijk nadat de onderzoeksmissie was 
afgerond is onze consultant aan de slag 
gegaan met het opbouwen van een netwerk 
van Christelijke en conservatieve AU en NGO 
actoren om de ACP-EU Agreement een halt 
toe te roepen. De inhoud van de ACP-EU 
Agreement doet CCI’s standpunten op het 
gebied van Leven, Gezin en Vrijheid op 
minstens 10 verschillende punten geweld 
aan. Daarnaast worden die standpunten van 
CCI ook gedeeld met de meeste Afrikaanse 
overheden, en daarom doet de ACP-EU 
Agreement ook Afrika geweld aan. Gelukkig 
is dit Agreement nog niet getekend door de 
48 Afrikaanse landen die daar onderdeel van 
uitmaken, maar helaas is er verder ook 
vrijwel niets bekend over dit Agreement. 
Daarom is het essentieel voor CCI om 
bekendheid te creëren onder de 
parlementariërs, de media, en de bevolking 
binnen de AU lidstaten. Hierin werkt CCI 
nauw samen met verschillende AU organen 
en NGO actoren om een groter publiek 
tegelijk te bereiken. Dit proces is in volle 
gang en we hopen de geboekte resultaten te 
kunnen vermelden in de volgende 
nieuwsbrief.   
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SOGI 

 

Na onze inbreng in woord en geschrift kwam 
de expert onlangs met zijn verwerking ‘De 
wet van insluiting en de praktijk van 
uitsluiting’: De eerste zinnen luiden: ‘Er is 
een sterke stijging in het gebruik van 
platforms door extremistische politieke 
leiders en religieuze groeperingen om 
onverdraagzaamheid te bevorderen, 

personen te ontmenselijken op basis van 
hun seksuele geaardheid of genderidentiteit 
(SOGI), en het bevorderen van 
stigmatisering en intolerantie onder hun 
achterban te bevorderen. Deze trend wordt 
gegenereerd door georkestreerde en goed 
gefinancierde strategieën die gericht zijn op 
het negatief beïnvloeden van de geleidelijke 
erkenning van de mensenrechtennormen 
met betrekking tot gendergelijkheid en 
seksualiteit.’ Kortom: We gaan gewoon 
verder met de normalisering van SOGI, het 
grote aantal ondersteuners van natuur, 
biologie en een huwelijk van man en vrouw 
die jongens en meisjes kunnen krijgen zijn 
extremist, onverdraagzaam, intolerant 
enzovoorts.  

We zullen in de komende maanden actief de 
behandeling van dit rapport volgen bij de VN 
in New York. 

CCI overhandigt certificaat van waardering aan 

Hongaarse minister van gezin 
 

 

Als waardering voor uw onvermoeibare 
toewijding om leven, gezin en vrijheid te 
ondersteunen en om christelijke waarden in 
onderwijs en politiek te promoten. Van 
TCC/CCI aan Premier Viktor Orbán en de 
Hongaarse regering, overhandigd aan 
Minister voor gezin Katalin Novák op 
#BDSIV #budapestdemographicsummitiv 
#familykeytosustainability 

 

Henk Jan van Schothorst bij de Demographic 
Summit in Budapest: 

In goed gezelschap hier op de Demographic 
Summit in Budapest #BDSIV gehoord en 
nagedacht over het belang van het gezin als 
sleutel tot duurzaamheid. Ideeën en 
voorbeelden van gezinsvriendelijk beleid 
uitgewisseld, met onder meer religieuze 
leiders, ministers uit de regio, leiders van 
ngo's en staatshoofden en regeringsleiders: 

- Aleksandar Vučić 
President, Republic of Serbia 
- Mike Pence 

https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/video/2021/mannelijk-en-vrouwelijk-heeft-hij-hen-geschapen-mondelinge-verklaring-geneve-24
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2021/input-tcccci-voor-verslag-sogi-onafhankelijk-expert-over-geslacht-seksuele
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI/Reports_on_Gender_Final_Summary.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI/Reports_on_Gender_Final_Summary.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI/Reports_on_Gender_Final_Summary.pdf
https://budapestidemografiaicsucs.hu/en
https://budapestidemografiaicsucs.hu/en
https://www.youtube.com/embed/KPbVuTCmZiA?feature=oembed
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the 48th Vice President of the United States 
of America 
- Janez Janša 
Prime Minister, Republic of Slovenia 
- Andrej Babiš 
Prime Minister, Czech Republic 
- Milorad Dodik 
Serbian Member of the Presidency of Bosnia 
and Herzegovina 
- Viktor Orbán 
Prime Minister, Hungary 
 
En die kwamen tot deze verklaring: 

'Het Europese continent wordt 
geconfronteerd met een ernstige 
demografische crisis, die een van de 
dringendste actuele uitdagingen in onze 
regio vormt. 

Elke lidstaat moet zijn eigen gezinsbeleid 
voeren, in overeenstemming met zijn eigen 
grondwet, tradities en gewoonten. 

Wij, de ondertekenende staatshoofden en 
regeringsleiders, verbinden ons ertoe alle 
beschikbare middelen aan te wenden om 
echtparen, en met name jonge echtparen, in 
staat te stellen hun doelstellingen op het 
gebied van gezinsplanning te 
verwezenlijken.' Dus: vele medestanders 
voor het gezin, ook in Europa, waar we een 
voorbeeld aan kunnen nemen! 

Klik hier voor het social media bericht met 
meer foto's. 

 

 

Mike Pence en Karen Pence en links Novák 
Katalin Hongaars Minister van Familie. Ik 
schudde Mike de hand, gaf m'n business 
card en zei dat ik uit Nederland kwam en 
voor hem gebeden had. Hij zei: 'Thank you 
Henk, thank you for your prayers.' 
#BudapestDemographicSummitIV 
#FamilyKeytoSustainability

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst/posts/2946637588919853
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst/posts/2946637588919853
https://www.facebook.com/mikepence/?__cft__%5b0%5d=AZWXTxX4PWsyQcfApEH4nkxXp6B_VfcFY12qCSRKY1Vpc7Gc3mpFsdeQR5B-ndD6IG-QbTDats3KeMHBhznDS4tvapk7DkWDBKeI4Wzh0hZUBGljW9iRLWKH3rO8BLsvYftftXEe3TeuJEmc_u8K_9d1&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/csaladesifjusag/?__cft__%5b0%5d=AZWXTxX4PWsyQcfApEH4nkxXp6B_VfcFY12qCSRKY1Vpc7Gc3mpFsdeQR5B-ndD6IG-QbTDats3KeMHBhznDS4tvapk7DkWDBKeI4Wzh0hZUBGljW9iRLWKH3rO8BLsvYftftXEe3TeuJEmc_u8K_9d1&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/csaladesifjusag/?__cft__%5b0%5d=AZWXTxX4PWsyQcfApEH4nkxXp6B_VfcFY12qCSRKY1Vpc7Gc3mpFsdeQR5B-ndD6IG-QbTDats3KeMHBhznDS4tvapk7DkWDBKeI4Wzh0hZUBGljW9iRLWKH3rO8BLsvYftftXEe3TeuJEmc_u8K_9d1&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/budapestdemographicsummitiv?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXTxX4PWsyQcfApEH4nkxXp6B_VfcFY12qCSRKY1Vpc7Gc3mpFsdeQR5B-ndD6IG-QbTDats3KeMHBhznDS4tvapk7DkWDBKeI4Wzh0hZUBGljW9iRLWKH3rO8BLsvYftftXEe3TeuJEmc_u8K_9d1&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/familykeytosustainability?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWXTxX4PWsyQcfApEH4nkxXp6B_VfcFY12qCSRKY1Vpc7Gc3mpFsdeQR5B-ndD6IG-QbTDats3KeMHBhznDS4tvapk7DkWDBKeI4Wzh0hZUBGljW9iRLWKH3rO8BLsvYftftXEe3TeuJEmc_u8K_9d1&__tn__=*NK*F
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NRCEA Teachers Conference 
Op 5 augustus jl. hield Henk Jan van 
Schothorst een lezing op de NRCEA Teachers 
Conference in Canada/USA/New Zealand. 
Het thema was: Wereldwijde aanvallen op 
het christendom en christelijk onderwijs 
Focus: Gender Ideologie en Seksuele 
Opvoeding 
 
De heer van Schothorst is lid van de Gereformeerde Gemeente 
in Nederland en is uitvoerend directeur van de Christian 
Council International, een organisatie die probeert het 
overheidsbeleid aan beide zijden van de Atlantische Oceaan te 
beïnvloeden vanuit een christelijk en politiek conservatief 
perspectief. In zijn functie is de heer van Schothorst 
vertrouwd met internationale organisaties als de Verenigde 
Naties en de Europese Unie. Gedurende de afgelopen jaren is 
hij vele malen in Noord-Amerika (Washington, New York, 
etc.) geweest en heeft ook gepresenteerd in verschillende van 
onze school- en kerkgemeenschappen. 

  
 

Het werk van CCI in een notendop 

EVEN GEZIN VRIJHEID 
Leven 

 
De bron van menselijk leven 

en zijn waardigheid is het feit 
dat God ons naar Zijn beeld 
heeft geschapen als man en 

vrouw. 
Deze waardigheid eerbiedigt het 
recht van iedereen op leven en 
om geboren te worden en om, 

zoveel als mogelijk, in vrijheid te 
leven samen met anderen. 

 
Wat er speelt: 

De EU heeft in een voorgesteld 
handelsverdrag met 79 African-, 

Caribbean- en Pacific-landen (ACP) 
op een geraffineerde manier uiterst 

zorgwekkende zaken ingebracht. 
Denk aan opgelegde abortus en 
invoering van allesomvattend 

onderwijs over seksualiteit, buiten 
de ouders om. Deze onderwerpen 

vallen buiten de bevoegdheden van 
de EU. Het gaat ook tegen nationale 

wetten van ACP-landen in en 
ondermijnt hun soevereiniteit. 

Wat wij doen: 
Samen met politieke en 

maatschappelijke sleutelfiguren uit 
ACP- en EU-lidstaten creëren we 

bewustwording en met een concreet 
stappenplan motiveren we tot actie. 

Gezin 
 

Vanouds is het traditionele 
gezin de hoeksteen van de 

samenleving. 
Het is een natuurlijke eenheid die 

voortkomt uit een huwelijk van 
liefde en trouw tussen een man en 

een vrouw. Daaruit kunnen jongens 
en meisjes geboren worden die 

in geborgenheid en veiligheid tot 
volwassenheid opgroeien. 

 
Wat er speelt: 

Een voorbeeld is de recente en 
omstreden instelling van een expert 

bij de VN voor seksuele oriëntatie 
en gender identiteit. Geslacht moet 
omgewisseld worden voor gevoel, 

biologie voor zelfgekozen identiteit. 
Genderideologie, gepresenteerd 

als wetenschappelijk gefundeerde 
theorie, zet de schepping, natuur en 

biologie op zijn kop. 
Wat wij doen: 

In een mondelinge en uitgebreide 
schriftelijke verklaring voor de VN 

Mensenrechtenraad in Genève 
hebben we Bijbelse richtlijnen en 

aanbeveling voor huwelijk en gezin 
naar voren gebracht en lobbyen we 
voor een wereldwijde eerbiediging 

en bevordering daarvan. 

Vrijheid 
 

Vrijheid en menselijke 
waardigheid zijn met elkaar 

verbonden maar door de zonde 
aangetast. 

De bescherming van vrijheid 
van godsdienst en onderwijs is 

onopgeefbaar. De bevoegdheden 
van staten zijn daarom beperkt. 
Zij zijn verantwoording aan hun 

burgers verschuldigd. 
 

Wat er speelt: 
Hongarije nam onlangs een 

wet aan die ouders respecteert 
als eerst verantwoordelijken 

voor onderwijs over seksualiteit 
aan kinderen onder de 18 jaar. 
Scholen mogen geen promotie 

maken voor homoseksualiteit en 
geslachtsverandering. De frontale 

aanval van EU-leiders op dit beleid 
ging alle perken te buiten. 

Wat wij doen: 
Wij steunen dit navolgenswaardige 

Hongaarse beleid. We hebben 
in Boedapest en bij de 

Ambassade in Den Haag een 
Certificaat van waardering 

overhandigd aan Hongaarse 
regeringsvertegenwoordigers. En 

we houden de EU bij de les. 
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Media  

Een christelijk wereldbeeld en een christelijk 

zelfbeeld – door John Van Der Brink 
 

Er vinden fundamentele 
veranderingen plaats in 
Amerika. We verliezen 
snel ons "godsbesef" - 
de innerlijke 
overtuiging dat God een 
Opperwezen is, dat Hij 
Zichzelf openbaart in 
Zijn Woord en in de 
schepping, dat wij verantwoording aan Hem 
verschuldigd zijn, en dat Zijn wetten ons 
persoonlijk en sociaal leven zouden moeten 
beïnvloeden. Gedurende vele generaties 
werd dit godsbesef onderwezen op de 
scholen van onze natie. Zelfs op openbare 
scholen werd kinderen geleerd te bidden en 
acht te slaan op Gods Woord. In de jaren 
1950 begon dat te veranderen. Bijbellezen en 
gebed werden van de schooldag verwijderd, 
godsdienstonderwijs vervaagde, en velen 
verbande God uit openbare instellingen.  

Zonder de Bijbel als de standaard van gezag, 
veranderden de dingen zeer snel. 
Wetenschap veranderde van de studie van 
Gods wereld naar de studie van een 
evolutionaire wereld. Geschiedenislessen 
veranderden van steun voor onze nationale 
waarden naar kritiek erop. De morele 
normen die de leesselectie van studenten 
beheersten werden overboord gegooid ten 
gunste van toegeeflijkheid, exploratie en 
vleselijkheid. Tijdens de lessen gezondheid 
werd seksuele voorlichting gegeven over 
homoseksualiteit, voorbehoedsmiddelen, 
abortus en verdraaiingen van de seksuele 
identiteit. We zouden zowat elke belangrijke 
academische discipline kunnen doorlopen en 
de veranderingen in het onderwijs kunnen 
traceren die het gevolg waren van de 
verwijdering van God en de Bijbel uit het 
klaslokaal. Dit alles heeft bijgedragen aan de 

teloorgang van het christelijk onderwijs in 
Amerika.  

Is het werkelijk een wonder dat de 
samenleving zich in zo'n puinhoop bevindt 
als vandaag de dag? Veel kinderen en jonge 
mensen is nooit een Christelijk wereldbeeld 
bijgebracht en zij zijn nu volwassen en 
worden de leiders in onze samenleving. Zij 
promoten wetten en beleid die ver afstaan 
van de principes van Gods Woord, en dat is 
de reden waarom we vandaag de dag zo'n 
totaal vreemde situatie hebben.  

Kinderen op christelijke scholen worden nog 
steeds onderwezen in een christelijk 
wereldbeeld. Dagelijks wordt hun thuis in de 
kerk en op school geleerd dat zij leven onder 
het gezag van Gods Woord. Ze worden 
onderwezen in christelijke morele waarden. 
Dat betekent niet dat zij allen christenen zijn 
of dat zij zelfs in de toekomst de christelijke 
moraal zullen volgen. Maar zij zullen een 
christelijk geweten hebben, een besef van 
bijbels goed en kwaad, en dat zal hen min of 
meer hun hele leven bijblijven. Wanneer zij 
beslissingen nemen of naar het stemhokje 
gaan, zal dat geweten met hen meegaan. En 
we mogen hopen dat het hen soms zal 
beïnvloeden en hen zal leiden in hun 
denkwijze.  

Het is belangrijk dat onze kinderen niet 
alleen zelf een christelijk wereldbeeld 
ontwikkelen, maar dat zij ook begrijpen 
waarom een christelijk wereldbeeld in onze 
huidige samenleving aan het vervagen is. Dit 
zal hen in staat stellen om op een 
verstaanbare manier met anderen te 
converseren. Zij moeten om genade vragen 
om een verziltende invloed te zijn te midden 
van een kromme en perverse generatie. Zij 
moeten weten waarom de dingen zijn zoals 
ze vandaag de dag zijn en hun medemens 
wijzen op de oplossing die gevonden kan 
worden in christelijke beginselen.  

Tenslotte is het belangrijk dat onze kinderen 
een Christus "zelfbeeld" wordt bijgebracht. 
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Net zoals de Bijbel een juist beeld geeft van 
de wereld om ons heen en hoe wij geacht 
worden te leven in de maatschappij, leert de 
Bijbel ons ook wie wij zijn voor God. Net als 
de wereld om ons heen is ook het hart van de 
mens een ramp. Alles is misplaatst. Het 
eigen ik zit op de troon, vijandschap tegen 
God toont zich op zovele manieren, begeerte 
naar de dingen van tijd en zin vervult ieder 
hart van nature. Wat wij nodig hebben is een 
volledige vernieuwing, een wedergeboorte, 
nieuwe wetten en nieuwe begeerten, 
gewrocht door Gods heilige Geest. Het 
wonder is dat die vernieuwing mogelijk is 
omdat God een manier heeft bedacht voor 
hopeloos verlorenen om hersteld te worden 
in gunst en gemeenschap met Hem. 

Wat kunnen wij op al deze dingen zeggen? 
We leven in moeilijke tijden. Onze natie 
bezwijkt onder het gewicht van haar eigen 

immoraliteit. Dat is wat wij moeten zien, en 
onze kinderen moeten leren. Moge de Heer 
nog een zaadje doen opkomen en ons leiders 
geven die ons willen leiden volgens de 
beginselen van Zijn Woord. Moge Hij ook 
werken in de harten van jongens en meisjes, 
jongeren en volwassenen, zodat er ook een 
volledige innerlijke vernieuwing komt. Een 
christelijk wereldbeeld en een christelijk 
zelfbeeld is wat vandaag de dag nodig is. 
Moge de Heer het onderwijs zegenen dat in 
de huisgemeente en op school wordt 
gegeven tot eer van Zijn Naam en tot heil van 
vele zielen. 

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). 

 

Allesomvattend seksueel onderwijs en abortus 

faciliteiten in handelsverdrag - podcast 
Een handelsverdrag vanuit de EU met Afrika 
heeft kleine lettertjes. Benieuwd hoe dat zit? 
Luister de podcast met Europarlementariër 
Bert-Jan Ruissen (namens de SGP in de ECR 
Group) en Henk-Jan van Schothorst namens 
de Transatlantic Christian Council. 

 

CCI heeft een nieuwe website! 
Qua vormgeving en technische vereisten 
vroeg onze website om een grondige 
vernieuwing. We zijn blij te kunnen melden 
dat sinds 18 september 2021 onze nieuwe 
website online is! Wij bedanken de 
webdesigner en de webdeveloper voor het 
prachtige resultaat! Klik op de afbeelding de 
website te bekijken: 

 

https://soundcloud.com/sgp-ep/brusselse-bronnen-5
https://soundcloud.com/sgp-ep/brusselse-bronnen-5
https://www.christiancouncilinternational.org/nl
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Uitnodiging voor ondernemers 13 oktober op Urk 
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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:  
https://www.christiancouncilinternatio
nal.org/nl 
Business Network:  
https://www.christiancouncilinternatio
nal.org/nl/business-network 
 
Steun:  
https://www.christiancouncilinternatio
nal.org/nl/doneer 
 
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 
 
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:  
https://www.christiancouncilinternatio

nal.org/ 

E: 
info@christiancouncilinternational.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 

 

https://www.christiancouncilinternational.org/nl
https://www.christiancouncilinternational.org/nl
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/business-network
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/business-network
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/doneer
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/doneer
https://www.christiancouncilinternational.org/sites/default/files/2021-05/incoming-wire-transfer-instructions-1.pdf
https://www.christiancouncilinternational.org/sites/default/files/2021-05/incoming-wire-transfer-instructions-1.pdf
https://www.christiancouncilinternational.org/sites/default/files/2021-05/International%20Wire%20Transfer%20Instructions%20CCI.pdf
https://www.christiancouncilinternational.org/sites/default/files/2021-05/International%20Wire%20Transfer%20Instructions%20CCI.pdf
https://www.christiancouncilinternational.org/
https://www.christiancouncilinternational.org/
mailto:info@christiancouncilinternational.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: https://www.christiancouncilinternational.org/nl/doneer. 

U kunt ook lid worden van het CCI Business 
Network. Meldt u zich hiervoor aan via 

https://www.christiancouncilinternational.org/nl/business-network 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.christiancouncilinternational.org/nl/doneer
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/business-network
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/doneer

