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Woord vooraf 
 

Ware hoop in een donkere wereld 
 
Elk jaar worden we herinnerd aan de 
geboorte van de Verlosser. Christus. Kerst. 
De Europese Commissie heeft geprobeerd 
om dit woord van haar woordenlijst te 
schrappen in haar richtlijnen voor inclusieve 
communicatie. Maar wat zouden we moeten 
zonder de hoop van het Licht in deze 
donkere wereld? Laten we terugkeren naar 
de christelijke wortels van Europa en niet 
Christus uit Kerst halen. God zij dank heeft 
de commissie de taalinstructie na ophef 
ingetrokken. 
 
Dankbaar 
 
Vanuit die hoop hebben wij ook afgelopen 
jaar ons werk mogen doen. Wij zijn dankbaar 
dat we steeds meer betrokkenheid en steun 
ervaren. Mede door uw (financiële) steun 
heeft CCI nauw kunnen samenwerken met 
Meskerem Ritmeester, onze medewerkster 
in Afrika. We hebben bewustwording, 
vertraging en stopzetting kunnen creëren bij 
Afrikaanse regeringsleiders tegen kwalijke 
zaken, zoals opgelegde abortus en 
alomvattend seksueel onderwijs buiten de 
ouders om, die de EU probeert op te leggen. 
Vanaf 2022 kan Meskerem voor drie dagen 
per week voor CCI aan de slag!  
 
Peter Smith, een doorgewinterde lobbyist, 
heeft CCI kunnen representeren in New York 
door de commissie over mensenrechten bij 
de Verenigde Naties te volgen. De term 
"seksuele geaardheid en genderidentiteit" 
werd ingebracht in een resolutie over -nota 
bene- democratisering en verkiezingen. 
Leest u zijn verslag verderop in de 
nieuwsbrief.  
 
Uitbreiding nodig 
 

Zowel in de VS als ook in de EU zien we de 
individualisering toenemen en de ruimte 
voor het natuurlijke gezin brokkelt af. De 
sturing van overheden wordt steeds groter, 
waardoor vrijheden zoals van godsdienst en 
onderwijs onder druk komen te staan. Leest 
u de artikelen over de door president Biden 
voorgestelde Build Back Better wet van ons 
bestuurslid in de VS, John Van Der Brink en 
die over het gezinsbeleid onder ‘Rutte-4’ 
van ons bestuurslid Jan Schippers en 
ondergetekende. 
 
Om het tij te keren hebben zullen we ons als 
christenen moeten verenigen. CCI kan u 
vertegenwoordigen. Heel concreet zouden 
we op korte termijn een beleidsmedewerker 
voor het werk bij de mensenrechtenraad in 
Genève willen aantrekken. Helpt u mee dit 
mogelijk te maken? 
 
En verder 
 
CCI heeft verder een aantal 
businessbijeenkomsten gehad met de 
Armeense Ambassadeur in Nieuwspoort Den 
Haag en op Urk met de Hongaarse 
Ambassadeur. Hieronder vindt u een video 
van de bijeenkomst op Urk met Z.E. de heer 
dr. András Kocsis -Ambassadeur Hongarije 
in Nederland.  
Ook in 2022 hoopt CCI interessante 
bijeenkomsten te organiseren in Nederland 
en op de werkvelden in Europa, de VS en in 
Africa om u te betrekken bij het werk. Houdt 
u onze berichtgeving in de gaten.  
 
Gods zegen 
 
We wensen u van harte Gods zegen op het 
kerstfeest en veel heil en zegen in het nieuwe 
jaar! 

Met hartelijke groet, 

Henk Jan van Schothorst 
Directeur Christian Council International 

https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2021/ware-hoop-een-donkere-wereld
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Werkvelden 

Respecteer traditionele waarden in 

conservatieve landen 
 

Door: Henk Jan van Schothorst 

Als bezeten van progressieve ideeën over 
seksuele oriëntatie en genderidentiteit 
dringen westerse mogendheden hun geloof 
op aan conservatieve landen. Dit is 
ideologisch neokolonialisme. 

Aan de internationale fronten van 
bescherming van het menselijk leven, 
huwelijk en gezin, vrijheid en soevereiniteit 
is het nooit rustig. Ook deze weken zijn 
spannend en belangrijk. We noemen enkele 
voorbeelden. 

Maandag zou de zogenaamde Ministeriële 
verbintenis in Oostelijk en Zuidelijk Afrika 
(ESA) inzake onderwijs en gezondheid voor 
het welzijn van tieners en jongeren (10-24 
jaar) in de regio getekend worden. Wie de 
voorgestelde tekst doorneemt, ziet algauw 
dat het meer op een opgelegde gids lijkt naar 
de promotie van op rechten gebaseerd en 
seksualiserend onderwijs dan op het 
verbeteren van de gezondheid en het welzijn 
van de Afrikaanse tieners en jongeren. 
Dinsdag is nog niet duidelijk of die 
daadwerkelijk getekend is. Deze verbintenis 
gaan 21 Afrikaanse landen voor tien jaar aan 
en betreft zo’n 600 miljoen mensen. De 
overeenkomst wordt sterk gepusht met 
technische en financiële steun van de VN en 
gelieerde organisaties uit voornamelijk 
progressieve westerse landen. 

Taak van ouders 

In veel Afrikaanse landen, maar ook Oost-
Europese en verdere niet-westerse landen, 
zijn zaken zoals waardigheid van huwelijk en 
gezin, en de plaats en taak van ouders in de 
opvoeding, zoals ook vastgelegd in 
internationale verdragen, hoogstaande 
waarden. Die zijn verankerd in hun culturen 

en vastgelegd in wetgeving. Deze waarden 
komen in het hele verdrag niet voor. Deze 
verbintenis noopt Afrikaanse landen tot het 
geven van onderwijs in vrije seks of het 
verschaffen van informatie daarover aan 
kinderen en jongeren vanaf 10 jaar, met als 
enige restrictie wederzijdse toestemming. In 
handleidingen gaat het over zaken zoals het 
recht op seksueel plezier, masturberen, 
genderidentiteit en lessen in seksuele 
oriëntatie. Ook vrije toegang voor meisjes en 
vrouwen tot abortusfaciliteiten komen aan 
bod. 

Goed klinkende termen worden er gebruikt, 
maar ze krijgen nergens uitleg. Ze zijn open 
voor interpretatie, zoals ”leeftijdsgeschikt”, 
”op bewijs gebaseerd” en 
”jeugdvriendelijk”. Daarnaast spreekt de 
overeenkomst van buitenschoolse 
programma’s voor seksueel onderwijs, maar 
het blijft onduidelijk wie dat zou moeten 
gaan verzorgen en welke waarden dan 
verkondigd zullen worden. Om niet meer te 
noemen rept het verdrag van „seksuele en 
reproductieve gezondheid met 
psychologische hulp”, codetaal voor 
abortus. 

Achter deze verhullende woorden gaat het 
ideaal schuil van de westerse losse seksuele 
moraal. Het doel is om Afrikaanse kinderen 
te verleiden tot het volgen hiervan. 

Echter, dergelijke seksuele voorlichting is 
geen overheidstaak, en al helemaal niet van 
westerse overheden en de door hen 
gesubsidieerde agentschappen en 
internationale organisaties. Want laten we 
eerlijk zijn: is het superieure Westen 
tegenwoordig echt nog het juiste voorbeeld 
om te laten zien wat de Bijbelse manier is 
van omgang met elkaar; zowel relationeel 
als seksueel? 

Ongemak 

”Young People Today” is een gesubsidieerd 
platform dat de uitvoering van de ESA-
verdrag, en dus van progressief 
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seksualiserend onderwijs, promoot onder 
Afrikaanse jongeren. We ontdekten dat er 
met steun van de VN een onlinemeeting 
werd belegd door dit platform met 
permanente secretariaten van de ESA-
landen. Zij kwamen met een aanbeveling 
voor het aannemen van deze verbintenis. 
Veel niet-volledig beslissingsbevoegde 
vertegenwoordigers uit Oostelijk en 
Zuidelijk Afrika hadden op z’n minst 
commentaar, kwamen met amendementen 
of wilden geen positie innemen. Sommigen 
waren niet aanwezig, simpelweg omdat ze er 
niet van op de hoogte waren dat dit getekend 
moest worden. Het ongemak van de 
vertegenwoordigers droop ervan af. 

En wat te denken van al de gewone 
Afrikaanse mensen, die van deze verbintenis 
onwetend zijn? In veruit de meeste ESA-
landen hebben zij gekozen voor prolife- en 
profamilywetten. Met deze verbintenis 
worden hun kinderen ongevraagd als het 
ware aan hun ouders ontstolen, blootgesteld 
en uitgeleverd aan deze van buiten Afrika 
afkomstige, zedenverwilderende ideologieën 
en praktijken. 

Ondermijnen soevereiniteit 

Eenzelfde tactiek past de EU toe. In een 
voorgestelde partnerschapsovereenkomst 
met 79 Afrikaanse, Caraïbische en Pacifische 
landen (ACP) zijn op een geraffineerde 
manier soortgelijke en uiterst zorgwekkende 
zaken ingebracht. In deze twintigjarige, 
bindende overeenkomst is er sprake van 
opgelegde invoering van abortusfaciliteiten 
en alomvattend onderwijs over seksualiteit 
buiten het zicht van de ouders om. 

Nog afgezien van het feit dat deze 
onderwerpen buiten de bevoegdheid van de 
EU vallen, gaan ze tegen nationale wetten 
van deze landen in en ondermijnen ze hun 
soevereiniteit. Fijn ‘partnerschap’. 

De overeenkomst moet nog geratificeerd 
worden door de parlementen en daar ligt de 
ruimte om aan te geven dat nationale 

soevereiniteit en democratisch tot stand 
gebrachte regelgeving in landen 
geëerbiedigd dient te worden door de EU. 
Daarom brengt onze stichting bij overheden 
de reikwijdte van de ingebrachte bepalingen 
volgens de leidende Europees progressieve 
uitleg onder de aandacht. 

 

Op mondiaal vlak zijn de VN bezig met het 
uitvoeren van een genderideologische 
agenda. In een commissieresolutie over 
versterking van de rol van de VN bij 
bevordering van verkiezingen en, nota bene, 
democratisering, slaagden geslepen 
westerse onderhandelaars er in om de 
internationaal onwettige en controversiële 
termen ”seksuele oriëntatie en 
genderidentiteit” in de tekst te brengen. Een 
amendement tegen deze opname werd met 
58 stemmen voor, 13 onthoudingen en 90 
stemmen tegen verworpen. Hier valt toch 
moeilijk consensus uit op te maken. Onder 
westerse druk had geen van de landen de 
moed om het uiteindelijke resultaat in 
eindstemming te brengen. Als het in de 
Algemene Vergadering van de VN straks niet 
in stemming wordt gebracht, geldt deze 
terminologie voor het eerst als 
consensustaal binnen de VN en gaan de 
sluizen open voor gebruik in tal van andere 
resoluties en beleid. Werk aan de winkel dus. 

Discriminatie 

Bezijden dit alles bracht een VN-expert voor 
seksuele oriëntatie en genderidentiteit in 
november een controversieel rapport uit 
over geslachtsverandering. Geslacht zou niet 
langer gebaseerd moeten zijn op de 
biologische geslachtskenmerken, maar op 
een zelfgekozen geslachtsidentiteit. Een 
land of organisatie die deze radicale 
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genderideologie niet als wetenschappelijke 
theorie aanvaardt, zou op een ‘zwarte’ lijst 
moeten worden geplaatst en discriminatie 
en haatspraak worden aangewreven. 

Het Westen lijkt, met gebruikmaking van de 
Verenigde Naties, bezig te zijn met een 
gecoördineerde, frontale aanval op leven, 
gezin en vrijheden, met name die van 
godsdienst en onderwijs. Het legt waarden 
op aan conservatieve mensen en landen op 
een imperialistische, neokoloniale manier. 
Traditionele en democratisch vastgestelde 
waarden komen door deze westerse agenda 
in deze landen onder druk te staan. Deze 
doelen en praktijken dienen kritisch 
onderzocht te worden en te stoppen. Niets 
minder dan onze beschaving is in het geding. 

7 december 2021 
De auteur is directeur van Christian Council 
International 

Verschenen in het Reformatorisch Dagblad 

 

De Verenigde Naties - Alles over rechten, niets 

over verantwoordelijkheid 
 

Door: Peter Smith 

De afgelopen 27 jaar heb 
ik vergaderingen 
bijgewoond in de VN, de 
laatste keer dat ik er 
fysiek was, was in januari 
2020. Dit jaar heb ik twee 
vergaderingen 
bijgewoond, in maart en 
april. Daarna heb ik in november de 
resoluties van het Derde Comité bijgewoond 
die te maken hebben met mensenrechten en 
vele andere zaken. 

Er waren 65 goede resoluties dit jaar. Ik vond 
er 47 redelijk, 7 niet zo goed en 11 
verschrikkelijk. 

Maar voordat we naar deze resoluties kijken, 
wil ik zeggen dat de hele benadering van de 
VN sinds het eind van de jaren veertig 
verkeerd is. Ze dringen bijna overal een 
mensenrechtenbenadering op en hebben het 
nooit over menselijke 
verantwoordelijkheid.  Als je in de Bijbel 
kijkt, gaat het voor 99% over 
verantwoordelijkheid. Ik heb gekeken naar 
een zeer beroemde Canadees, Jordan 
Peterson, die dezelfde mening heeft. Hij 
heeft een boek geschreven genaamd 12 
regels voor het leven. 

Voor een samenvatting, 
zie: www.youtube.com/watch?v=ApC0faRYa
bI 

Hij is zeer gekant tegen enkel dit idee van 
rechten zonder vermelding van 
verantwoordelijkheid, dat in de Westerse 
wereld een ramp heeft veroorzaakt. Vraag 
uzelf eens af wanneer u voor het laatst een 
tiener heeft aangesproken op zijn slechte 
gedrag en hij zei: "Maar het is mijn recht om 
dat te doen." 

Eén resolutie ging over:  Het recht van de 
mens op veilig drinkwater en sanitaire 
voorzieningen. 

Je zou denken wat kan hier mis mee zijn. 
Nou hier is wat er in was geslopen: 

"Diep bezorgd ook over het feit dat de 
pandemie van het coronavirus (COVID-19) 
bestaande ongelijkheden bestendigt en 
verergert, en dat vrouwen, meisjes en 
personen in kwetsbare situaties onevenredig 
veel risico lopen, erkennende dat de toegang 
tot adequate water- en sanitaire 
voorzieningen, inclusief voor de gezondheid 
van de menstruatie en het beheer van de 
hygiëne, met de grootste spoed moet worden 
uitgebreid en dat de toegang tot de 
bestaande diensten in dit verband, inclusief 
diensten op het gebied van de seksuele en 
reproductieve gezondheidszorg, moet 
worden voortgezet, en ernstig bezorgd over 
het feit dat 2,3 miljard mensen in de hele 

https://www.rd.nl/artikel/953905-respecteer-traditionele-waarden-in-conservatieve-landen
http://www.youtube.com/watch?v=ApC0faRYabI
http://www.youtube.com/watch?v=ApC0faRYabI
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wereld geen basisvoorzieningen hebben op 
het gebied van handhygiëne en dat 2,5 
miljard mensen in de hele wereld geen 
basisvoorzieningen hebben op het gebied 
van handhygiëne, inclusief diensten op het 
gebied van de seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg. 3 miljard mensen in de 
wereld niet beschikken over elementaire 
voorzieningen voor het wassen van de 
handen thuis, hetgeen dringend 
noodzakelijk is om de verspreiding van 
COVID-19 en andere besmettelijke ziekten te 
voorkomen,". 

De vetgedrukte formulering hierboven wordt 
door veel landen beschouwd als een recht op 
abortus. 

De VN voert al haar onderhandelingen op 
basis van een systeem dat consensus heet. In 
een woordenboek staat dat consensus "de 
totstandkoming van een besluit op basis van 
collectieve overeenstemming" is. 

Vóór 1994 konden drie delegaties die het niet 
eens waren met een term of een zinsnede in 
een VN-document, tijdens de 
onderhandelingen bezwaar maken, waarna 
de beledigende formulering werd verwijderd. 
Dat veranderde allemaal op de 
Bevolkingsconferentie van Caïro (1994) en 
de Vrouwenconferentie van Peking (1995). 
Op beide bijeenkomsten maakten zo'n 25 
landen bezwaar tegen de term 
"reproductieve gezondheid" en zij kregen te 
horen dat zij maar een voorbehoud moesten 
maken. Dit was onder een Clinton/Gore 
Witte Huis. 

Een andere resolutie ging over: Versterking 
van de rol van de Verenigde Naties bij het 
bevorderen van periodieke en 
echte verkiezingen en de democratisering. 

In deze resolutie werd de term "seksuele 
geaardheid en genderidentiteit" 
geïntroduceerd. Er werd opgeroepen tot een 
stemming om "seksuele geaardheid en 
genderidentiteit" uit een paragraaf te 

schrappen. Het resultaat was : Voor 58 , 
Tegen 90 , Onthouding 13. 

13. Een andere paragraaf bevatte de zinsnede 
"vrouwen in al hun verscheidenheid" , dit is 
transgenderisme (mannen die zich voordoen 
als vrouwen) Er werd verzocht te stemmen 
over het schrappen van "vrouwen in al hun 
verscheidenheid" uit deze paragraaf, Het 
resultaat was : Voor 56 , Tegen 89 , 
Onthouding 12 

Nadat de stemming om niet-
overeengekomen taal te schrappen was 
verloren, riep de voorzitter op tot 
aanvaarding van het oorspronkelijke 
document en geen enkel land was dapper 
genoeg om bezwaar te maken. Stilte 
betekent instemming bij de VN. Dus, 58 
landen van de 152 landen kunnen nu 
bezwaar maken en de VN beweert dat dit een 
consensusdocument is. Het zou heel moeilijk 
zijn voor een land om bezwaar te maken 
tegen een hele resolutie over stemmen en 
democratie. 

Ik wil graag citeren uit de gelijkenis van de 
onrechtvaardige rentmeester. Lc16:8 ".... 
Want de mensen van deze wereld zijn 
gehaaider in de omgang met hun eigen soort 
dan de mensen van het licht." Een 
Democratisch Witte Huis is veel 
meedogenlozer en effectiever dan een 
Republikeins Witte Huis. De EU is de hele tijd 
afschuwelijk, vooral door het bevorderen 
van seksuele verdorvenheid en 
geslachtsverwarring. 

Nederland deed destijds een interventie 
waarin het opschepte over hoe het samen 
met Argentinië een groep landen voorzit die 
LGBTQI+ "rechten" promoten. 

6 december 2021 
Peter Smith vertegenwoordigt CCI bij de VN in 
New York 
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Nieuws uit Afrika 
 
In het laatste kwartaal van 2021 is onze 
consultant in Ethiopie druk geweest met het 
beschermen van het menselijk Leven, 
Gezin, en Vrijheid op het Afrikaanse 
Continent. 

Dit heeft onze consultant vooral gedaan door 
te proberen om de ratificatie van de 20-
jarige post-Cotonou / ACP-EU 
overeenkomst  en de 10-jarige Oost- en 
Zuidelijk Afrikaanse (ESA) Ministriele 
overeenkomst  te blokkeren. Deze twee 
internationale overeenkomsten zijn een 
bedreiging voor de Christelijke waarden. 
Waarom? Omdat ze op een aggressieve 
manier een op rechten gebaseerde liberale 
manier van sexueel onderwijs  en sexuele en 
reproductieve gezondheidszorg en 
rechten (lees: promoten van abortus en 
losgeslagen sexuele vrijheid) proberen door 
te voeren binnen Afrika. 

CCI’s consultant is daarom intensief bezig 
geweest met het onder de aandacht brengen 
van de negatieve impact van deze 
overeenkomsten bij verschillende 
strategische en gelijkgestemde partners, 
diplomaten, ambassadeurs, en andere 
delegaties van Afrikaanse landen. Dit is 
gedaan door middel van het organiseren van 
webinars, virtuele en fysieke 
informatiebijeenkomsten voor 
gelijkgestemden, en officiele hooggeplaatste 
lunch- en dinerbijeenkomsten met 
Afrikaanse ambassadeurs. CCI’s 
aanwezigheid in de buurt van de AU-EU 

bijeenkomst in Kigali, Rwanda, resulteerde 
ook in een groot succes. Tijdens deze 
bijeenkomst kwamen verschillende 
Afrikaanse Buitenlandse Zaken ministers 
bijeen om met hun Europese collega's te 
praten over AU-EU samenwerking, waarbij 
ook de post-Cotonou / ACP-EU 
overeenkomst aan bod kwam. Omdat CCI 
tijdens een eerder ambassadeursdiner al een 
aantal Afrikaanse ambassadeurs op de 
hoogte had gesteld over de zorgelijke punten 
in deze overeenkomst, hadden diezelfde 
Afrikaanse ambassadeurs hun Buitenlandse 
Zaken ministers geadviseerd om gevoelige 
zaken rondom sexuele en reproductieve 
gezondheidszorg en rechten (die overigens 
volledig tegen hun nationale wetten en 
regels indruisen) uit de overeenkomst te 
halen. Dit was een behoorlijke teleurstelling 
voor de EU. Daarnaast is CCI’s consultant in 
november in Zuid-Afrika geweest om de 
post-Cotonou / ACP-EU overeenkomst 
verder onder de aandacht te brengen bij de 
150-200 religieuze organisaties die net als 
CCI aanwezig waren tijdens het jaarlijkse 
forum van de Partnerschap voor Religie en 
Duurzame Ontwikkeling (PaRD). CCI was een 
van de gastsprekers tijdens dit forum. CCI 
gebruikte de Zuid-Afrikareis ook om 
waardevolle connecties te creëren met 
gelijkgestemde organisaties binnen Zuid-
Afrika; zoals met de enige Christelijke 
politieke partij in Zuid-Afrika – de African 
Christian Democratic Party (ACDP). Zij staan 
bekend om hun actieve campagne tegen de 
invoering van de op rechten gebaseerde 
liberale manier van sexueel onderwijs. CCI 
sprak ook met het secretariaat van de AU 
Pan-Afrikaanse Parlement (PAP) om te 
kijken of en hoe CCI op een strategische 
manier zou kunnen samenwerken met de 
235 Afrikaanse parlementsleden binnen de 
PAP om de ratificatie van de post-Cotonou / 
ACP-EU overeenkomst (en elke andere 
zorgelijke overeenkomst) te voorkomen. 

Eind november en begin december was veel 
werk verricht om het tekenen van de 10-

https://www.christiancouncilinternational.org/sites/default/files/2021-12/2-Brief%20-%20ACP-EU%20Partnership%20Agreement%20final%20%281%29.pdf
https://www.christiancouncilinternational.org/sites/default/files/2021-12/2-Brief%20-%20ACP-EU%20Partnership%20Agreement%20final%20%281%29.pdf
https://www.christiancouncilinternational.org/sites/default/files/2021-12/2-Brief%20-%20ACP-EU%20Partnership%20Agreement%20final%20%281%29.pdf
https://deviousesacommitment.org/
https://deviousesacommitment.org/
https://deviousesacommitment.org/
https://www.comprehensivesexualityeducation.org/
https://www.comprehensivesexualityeducation.org/
https://www.comprehensivesexualityeducation.org/
https://www.comprehensivesexualityeducation.org/
https://www.comprehensivesexualityeducation.org/
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jarige Oost- en Zuidelijk Afrikaanse (ESA) 
Ministriele overeenkomst te blokkeren. 
Omdat de Westerse donoren van deze 
overeenkomst dit in alle stilte wilden 
doordrukken bij de Oost- en Zuidelijk 
Afrikaanse landen, kwamen CCI en 
gelijkgestemden er pas achter toen er 
minder dan twee weken over waren voordat 
deze overeenkomst op 6 december zou 
worden getekend. CCI en gelijkgestemde 
organisaties hebben al hun contacten en 
relaties gebruikt om de relevante 
overheidsinstanties te bereiken in elk van de 
landen om te waarschuwen voor de gevaren 
die het tekenen van deze overeenkomst met 
zich meebrengt. Deze overeenkomst is een 
directe aanval op het beschermen van het 
ongeboren kind, en het beschermen van het 
ontwikkelen van gezonde en bijbelse vorm 
van sexuele interactie. Ook negeert deze 
overeenkomst het recht van ouders om hun 
eigen kinderen en jongeren (in ieder geval 
tot 18 jaar) op te voeden op basis van hun 
eigen religieuze en culturele achtergronden. 

Ook al is de ESA Ministriele overeenkomst op 
6 december virtueel en in het geheim 
getekend door een aantal landen (het 
precieze aantal is niet bekend), de 
activiteiten waar CCI zich de afgelopen 
maanden mee bezig hield laten zien dat er 
overal in Afrika een sterke tegenbeweging 
groeit die ook steeds meer invloed heeft op 

het hoogste niveau binnen de Afrikaanse 
overheden. Dat geeft ons hoop en kracht om 
door te gaan met ons werk om het menselijk 
leven, gezin, en vrijheid te beschermen in 
Afrika samen met onze gelijkgestemde 
Afrikaanse broeders en zusters.  

Zoals beschreven in onze nieuwsbrief van 
september heeft CCI een aanvraag voor 
accreditatie ingediend bij de Afrikaanse 
Commissie voor de Mensenrechten (ACHPR). 
Die aanvraag loopt nog. 
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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  

Hongarije - Minister voor Gezin in kabinet 
9 oktober 2021 in Reformatorisch Dagblad, 
pag. 8 door Riekelt Pasterkamp 

 

Lees meer 

CCI business diner op Urk 
 

Terugblik op het CCI business diner op Urk 
van 13 oktober j.l. in beeld en geluid! Met: 
Embassy of Hungary in the Netherlands, 
Henk Jan van Schothorst, Riekelt 
Pasterkamp, Jelle van Veen. 

 

Foto's: 

https://photos.app.goo.gl/2WSBYfVBDYkEh
ah39 

Door: Cees van der Wal 

 

Project Afrika 

 

Henk Jan van Schothorst 

19 oktober 2021 

Terug uit Addis Abeba, Ethiopie, waar we 
rond de 2-jaarlijkse Executive Council van de 
Afrikaanse Unie productieve meetings 
konden beleggen met samengekomen 
vertegenwoordigers van Afrikaanse landen 
en organisaties over zorgpunten uit het 
concept 20 jr EU-ACP Partnership 
Agreement 

https://www.facebook.com/refdag/?__cft__%5b0%5d=AZUKvUH7tTUEErSa2VSezNc1vD99_F63I9AeqF_hZj-1Y4IzwNf6HGBJFSxY_5tWLyg2YW7p3S911Pdo3SH0MTkrFkYUbtTDW4_J3NCE-3G-02Ae0uO0TpNnqcSqO-qnHTyBF6TOc0jjLqheKuzTMIa0&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/tekst.past?__cft__%5b0%5d=AZUKvUH7tTUEErSa2VSezNc1vD99_F63I9AeqF_hZj-1Y4IzwNf6HGBJFSxY_5tWLyg2YW7p3S911Pdo3SH0MTkrFkYUbtTDW4_J3NCE-3G-02Ae0uO0TpNnqcSqO-qnHTyBF6TOc0jjLqheKuzTMIa0&__tn__=-%5dK*F
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2021/waarden-van-families-groot-gevaar
https://www.facebook.com/HunEmbassy.Haga/?__cft__%5b0%5d=AZU6fedSrIuwwICOoCt_UNFwPOLf3xMzq-_mKGe6UU8OwdN8TJFnyl34R8lOvGRYUMeKMXfGxOZER8U9quWlPzIGLgUH-v4i3JUPOW_FoSC5SIvMAf7aw--L61IxNC5oT7k-S_CwYbsC4WZ63UM6xKWD86r0t7jgOr2hx8FifFXPLg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?__cft__%5b0%5d=AZU6fedSrIuwwICOoCt_UNFwPOLf3xMzq-_mKGe6UU8OwdN8TJFnyl34R8lOvGRYUMeKMXfGxOZER8U9quWlPzIGLgUH-v4i3JUPOW_FoSC5SIvMAf7aw--L61IxNC5oT7k-S_CwYbsC4WZ63UM6xKWD86r0t7jgOr2hx8FifFXPLg&__tn__=-%5dK-y-R
https://photos.app.goo.gl/2WSBYfVBDYkEhah39?fbclid=IwAR1x6kHI2Ar6wfUrHYTjCscV14VGdvnU_q5V27vMYrnYb3F62i9o__GqjQs
https://photos.app.goo.gl/2WSBYfVBDYkEhah39?fbclid=IwAR1x6kHI2Ar6wfUrHYTjCscV14VGdvnU_q5V27vMYrnYb3F62i9o__GqjQs
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?__cft__%5b0%5d=AZWEjjEkVsx79Hxpr1gQrkq57JA45AOIJyI03iWTRJuTwg6MfkP4Y3em5Acq-IYGv-lv6Oeefshk_JvX4VgOHzZY11yNMKwHFGYN_D85h7FaeJ-SWXhFCE7rcdGiooYRMQo&__tn__=-UC*F
https://www.youtube.com/embed/rT_B-c8pgrA?feature=oembed
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Veilig aangekomen in het 
conferentiecentrum van Kigali, Rwanda, 
voor het bijwonen van de vergadering van 
hoge ambtenaren van de EU en de Afrikaanse 
Unie van 25 en de ministeriële vergadering 
van 26 oktober ter verdediging van de 
nationale soevereiniteit op het gebied van 
het leven, het gezin en de vrijheden. 
https://t.co/keGvgcnvtE 

— in Kigali. 

 

 

 

Succesvolle ondersteuning van Afrikaanse 
standpunten inzake 
leven/gezin/soevereiniteit op 2e ministeriële 
bijeenkomst AU-EU 25/26 okt Kigali, 
Rwanda tegen pogingen van Europese zijde 
om lgbt-, abortus- en kinderseksualiserend 
onderwijs te normaliseren/in te voeren. 
Eensgezind in het nee zeggen tegen 
ideologisch neokolonialisme. — in Kigali. 

 

Portugal 

 

October 30, 2021 

Goed om ons voormalig bestuurslid Miriam 
M. Lexmann uit Slowakije opnieuw te 
ontmoeten, momenteel als zeer 
gewaardeerd lid van de European 
Parliament voor zaken als leven, gezin en 
vrijheid gedurende een informatief eendaags 
netwerk Forum van Oneofuseu in Lisbon, 
Portugal. — in Lissabon, Portugal. 

Den Haag - Hongarije 
Henk Jan van Schothorst is met Jolanda van 
Schothorst-Geluk bij Diligentia. 

17 november 2021, Den Haag 

Op uitnodiging van de Hongaarse 
Ambassadeur in NL Andras Kocsis hebben 
we zojuist genoten van een prachtig concert 
ter gelegenheid van de 140ste verjaardag van 
Béla Bartók. Hartelijk dank! 

. 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.co%2FkeGvgcnvtE%3Ffbclid%3DIwAR22dRz8B6AC7_446E_LGHJwZPoMlvxHRkRnClVS_4Gl8leat6Ke7JeA1JA&h=AT0eAaPeoKJVQ87egKNLng17XsEHguVq6lDtmhGphh0IpVIpAxgMMDojyC8WveS7yx_Is3HNaDK1fOBTO8i3Mxi9o8UzhvxYg_Q2D9qqQHsvRPSzdntZZQX9bmsnHWLI7mQAEofpb8euPMRPyXBD&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0PX7JxvhBFYd3RoFKmqaA48NiSEbn0NxiU4tJcBeyvkI2Hezd6mIJjGAJQkeiu3Xu5eNQ7oFZoOtZn1ORBapq18avNAUkfnh42S2hwk75EsOrpsGf3VHsAS17BgoX68APQnQ1X2bFS2xJ-Rbm3MHoM8UJo8S_sruTKUULfSQ9zG2E
https://www.facebook.com/Kigali-106457476057480/?__cft__%5b0%5d=AZUp7kBWkpqTKtmSi-eAks-9M4bLSK9QJh2UvU_Aeo2HirtXArBtvlKwKbypypCUGqLIfg8C15UrVh0WBXqzfTIZ4j3ei-HLYtZYXcds7td3fgHHTO2Jz-wdOllqmE19E_KshaKjmrZQaXypg3f4L3Wm&__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/Kigali-106457476057480/?__cft__%5b0%5d=AZUOCcBpYy2nM145D5AF2iFWU7tD-Ms4SZgCuNifNc_TtU7ROKviRsEb3mwIyAB-u5-Epmzh_tKkE8LNd9mLR5DiGn0H_wCBlOKRcdikZKxWFShiD475DMs4P1x6RIcaZbQMsCinGmC3UxKK_AyCkjmq&__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/miriam.lexmann?__cft__%5b0%5d=AZWvoSq0B6AQnFTtzT_WF2hQnT8CXyKEPC52pM4rYMLI-DKzCD7y0YAd2eOxNaWzuAVlsh6dZH6Dppl9gElRT1PE5SI3lPM-zwNIXfF1MT8uvIfa0p1kXh0di_ZhAIbwmO67GikGuxMxpKDGE_QyTE4X&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/miriam.lexmann?__cft__%5b0%5d=AZWvoSq0B6AQnFTtzT_WF2hQnT8CXyKEPC52pM4rYMLI-DKzCD7y0YAd2eOxNaWzuAVlsh6dZH6Dppl9gElRT1PE5SI3lPM-zwNIXfF1MT8uvIfa0p1kXh0di_ZhAIbwmO67GikGuxMxpKDGE_QyTE4X&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/europeanparliament/?__cft__%5b0%5d=AZWvoSq0B6AQnFTtzT_WF2hQnT8CXyKEPC52pM4rYMLI-DKzCD7y0YAd2eOxNaWzuAVlsh6dZH6Dppl9gElRT1PE5SI3lPM-zwNIXfF1MT8uvIfa0p1kXh0di_ZhAIbwmO67GikGuxMxpKDGE_QyTE4X&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/europeanparliament/?__cft__%5b0%5d=AZWvoSq0B6AQnFTtzT_WF2hQnT8CXyKEPC52pM4rYMLI-DKzCD7y0YAd2eOxNaWzuAVlsh6dZH6Dppl9gElRT1PE5SI3lPM-zwNIXfF1MT8uvIfa0p1kXh0di_ZhAIbwmO67GikGuxMxpKDGE_QyTE4X&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Oneofuseu/?__cft__%5b0%5d=AZWvoSq0B6AQnFTtzT_WF2hQnT8CXyKEPC52pM4rYMLI-DKzCD7y0YAd2eOxNaWzuAVlsh6dZH6Dppl9gElRT1PE5SI3lPM-zwNIXfF1MT8uvIfa0p1kXh0di_ZhAIbwmO67GikGuxMxpKDGE_QyTE4X&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Lissabon-Portugal-131677387015406/?__cft__%5b0%5d=AZWvoSq0B6AQnFTtzT_WF2hQnT8CXyKEPC52pM4rYMLI-DKzCD7y0YAd2eOxNaWzuAVlsh6dZH6Dppl9gElRT1PE5SI3lPM-zwNIXfF1MT8uvIfa0p1kXh0di_ZhAIbwmO67GikGuxMxpKDGE_QyTE4X&__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?__cft__%5b0%5d=AZWyaMydosi0yfgNiKyCY2cq0YRtuwFCL_CGqej9ftqtmMX40iC6eh3tGO7LvFKSlYZ5gl7dqhh4DpRcx1BeAjwFjimEhvqli7XBq0DZCLfKWduJJKQ070Qsrf6oojA310weKbQYhT6MjxI3lAmF3BQA&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/jolanda.vanschothorst.1?__cft__%5b0%5d=AZWyaMydosi0yfgNiKyCY2cq0YRtuwFCL_CGqej9ftqtmMX40iC6eh3tGO7LvFKSlYZ5gl7dqhh4DpRcx1BeAjwFjimEhvqli7XBq0DZCLfKWduJJKQ070Qsrf6oojA310weKbQYhT6MjxI3lAmF3BQA&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/jolanda.vanschothorst.1?__cft__%5b0%5d=AZWyaMydosi0yfgNiKyCY2cq0YRtuwFCL_CGqej9ftqtmMX40iC6eh3tGO7LvFKSlYZ5gl7dqhh4DpRcx1BeAjwFjimEhvqli7XBq0DZCLfKWduJJKQ070Qsrf6oojA310weKbQYhT6MjxI3lAmF3BQA&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/Diligentia/?__cft__%5b0%5d=AZWyaMydosi0yfgNiKyCY2cq0YRtuwFCL_CGqej9ftqtmMX40iC6eh3tGO7LvFKSlYZ5gl7dqhh4DpRcx1BeAjwFjimEhvqli7XBq0DZCLfKWduJJKQ070Qsrf6oojA310weKbQYhT6MjxI3lAmF3BQA&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/pages/Den-Haag/106024019437151?__cft__%5b0%5d=AZWyaMydosi0yfgNiKyCY2cq0YRtuwFCL_CGqej9ftqtmMX40iC6eh3tGO7LvFKSlYZ5gl7dqhh4DpRcx1BeAjwFjimEhvqli7XBq0DZCLfKWduJJKQ070Qsrf6oojA310weKbQYhT6MjxI3lAmF3BQA&__tn__=%2CP-R
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Den Haag – Armenië 
 

Christian Council International 

29 november 2021  

We hadden een goede businesslunch in 
@nieuwspoort met @tbalayan and Gijs 
Willem Sloof. Opkomen voor vrijheden in 
Armenië en de mogelijkheden om te 
investeren in dat prachtige land kwamen 
samen. Interesse in de komende zakenreis 
naar Armenië? Neem dan contact op. 

 

 

 

 

Voor meer foto’s en video’s, klik hier 

 

Verenigde Staten 
 

4 december 2021 

Had, na een bezoek aan United Nations 
Headquarters New York in New York, 
fantastische ontmoetingen met leden van 
#USCongress, waaronder met Rep. Virginia 
Foxx, een monument en levend voorbeeld in 
het bevorderen en verdedigen van leven, 
gezin en vrijheid van godsdienst + 
onderwijs, met een uitstekende voorgestelde 
Parents Bill of Rights Act. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tccouncilorg/?__cft__%5b0%5d=AZWZFD545ozSChQcYbgNnkEwsoH8x_doxPBVFiwdjEO0WtU35OqmwMNsnKKbqWHc0Mmm5TZPMs0v5uMgDbGclI6Ei4pPDprEQeK_WsicSUERpyRC_uvHXluoC1yVdOw5U-v5s4WFeHrYGH1Lws0r79ahJtV87y4rNRprlZMvoo7kKA&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://twitter.com/nieuwspoort
https://twitter.com/tbalayan
https://photos.app.goo.gl/i78WEA39c1Ljb87x9
https://www.facebook.com/United-Nations-Headquarters-New-York-458511237554119/?__cft__%5b0%5d=AZUgbpyFsqbeZv-MtBwRGtEUKm-AwGOKdrcI98KTGXObTmmoa_sLsXxxAdH3lPdBDwL9N0-QkTBR8fTd1icpTCDzQks55CRIKc8cZwAna9SOwybwC-lsF-Q0gPBfeWHaq3owyTwZsv_1VziKemDvB0vC&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/United-Nations-Headquarters-New-York-458511237554119/?__cft__%5b0%5d=AZUgbpyFsqbeZv-MtBwRGtEUKm-AwGOKdrcI98KTGXObTmmoa_sLsXxxAdH3lPdBDwL9N0-QkTBR8fTd1icpTCDzQks55CRIKc8cZwAna9SOwybwC-lsF-Q0gPBfeWHaq3owyTwZsv_1VziKemDvB0vC&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/uscongress?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUgbpyFsqbeZv-MtBwRGtEUKm-AwGOKdrcI98KTGXObTmmoa_sLsXxxAdH3lPdBDwL9N0-QkTBR8fTd1icpTCDzQks55CRIKc8cZwAna9SOwybwC-lsF-Q0gPBfeWHaq3owyTwZsv_1VziKemDvB0vC&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/RepVirginiaFoxx?__cft__%5b0%5d=AZUgbpyFsqbeZv-MtBwRGtEUKm-AwGOKdrcI98KTGXObTmmoa_sLsXxxAdH3lPdBDwL9N0-QkTBR8fTd1icpTCDzQks55CRIKc8cZwAna9SOwybwC-lsF-Q0gPBfeWHaq3owyTwZsv_1VziKemDvB0vC&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/RepVirginiaFoxx?__cft__%5b0%5d=AZUgbpyFsqbeZv-MtBwRGtEUKm-AwGOKdrcI98KTGXObTmmoa_sLsXxxAdH3lPdBDwL9N0-QkTBR8fTd1icpTCDzQks55CRIKc8cZwAna9SOwybwC-lsF-Q0gPBfeWHaq3owyTwZsv_1VziKemDvB0vC&__tn__=-%5dK-R
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Build Back Better – Is dat beter? 
 

Door: John Van Der Brink 

Senator Joe Manchin van West Virginia 
verzet zich tegen het Build Back Better 
wetsvoorstel. Hij wil de rechten van 
religieuze instellingen beschermen om deel 
te nemen zonder hun bijbelse overtuigingen 
te schenden. Democraten zijn woedend! Ze 
hebben zijn stem nodig om dit wetsvoorstel 
erdoor te krijgen, en hij is niet bereid die te 
geven! 

De meesten van ons weten inmiddels wel 
iets over de enorme uitgavenwet die door de 
regering-Biden wordt aangeprezen als een 
"oplossing" voor de ellende van ons land na 
Trump. De Democraten op Capital Hill willen 
veel van het beleid dat de voormalige 
president Donald Trump heeft gevoerd, 
terugdraaien. Zij zien dit wetsvoorstel als de 
meest veelbelovende kans om de manier 
waarop we in Amerika leven en denken 
fundamenteel te veranderen. Dit 
wetsvoorstel lijkt de weg vrij te maken naar 
economische en sociale welvaart, maar er 
zitten bepalingen in verborgen om het 
morele landschap van Amerika te 
veranderen. Hier volgen enkele feiten over 
het wetsontwerp die zouden resulteren 
indien het zou worden aangenomen. 

Het wetsvoorstel omvat massale uitgaven 
voor door de overheid gesponsorde sociale 

programma's, waaronder gratis universeel 
kleuteronderwijs voor 3- en 4-jarigen, 
alsmede meer steun voor federale 
programma's voor steun aan studenten aan 
Amerikaanse hogescholen en universiteiten. 
Wat veel mensen niet weten is hoe deze 
programma's zullen worden gefinancierd. 
Zij zullen niet worden verstrekt via "block 
grants" die door de lokale staat worden 
beheerd volgens het beleid van de staat, 
maar zullen in plaats daarvan door de 
federale regering zelf worden geregisseerd. 
En de federale regering is van plan deze 
programma's te beheren volgens een strikt 
federaal zogenaamd non-
discriminatiebeleid. Daarom zullen 
christelijke kinderdagverblijven, 
kleuterscholen, hogescholen en andere 
verwante instellingen geen financiering 
krijgen als zij een Bijbels begrip van LGBTQ-
kwesties aanhangen. Sommige van deze 
instellingen zijn afhankelijk van federale 
financiering om te kunnen overleven. Het 
gevaar dat dit wetsvoorstel voor hun bestaan 
vormt is dus zeer reëel. 

Sommigen zullen aanvoeren dat dit geen 
directe aanval is op hun eigen 
onderwijsinstellingen. Maar wat we ons 
moeten realiseren is dat controle over de 
Christelijke hogescholen en kleuterscholen 
een eerste stap is en dat die door dit 
wetsvoorstel haalbaar is. En die controle zou 
de morele revolutie uitbreiden die al over 
onze natie woedt. De LGBTQ agenda is al 
dominant in de lagere en middelbare 
openbare scholen van onze natie. Als dit 
wetsvoorstel van kracht wordt, zullen er dus 
nauwelijks nog onderwijsinstellingen zijn 
die kunnen vasthouden aan bijbelse normen 
en waarden. Geld in dit wetsvoorstel wordt 
gebruikt om morele veranderingen af te 
dwingen. 

Dit is een van de redenen waarom Senator 
Joe Manchin van West Virginia zich tegen dit 
wetsvoorstel verzet. Hij wil de rechten van 
religieuze instellingen beschermen om deel 
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te nemen zonder hun bijbelse overtuigingen 
te schenden. Democraten zijn woedend! Ze 
hebben zijn stem nodig om dit wetsvoorstel 
erdoor te krijgen, en hij is niet bereid die te 
geven! 

Andere favoriete beleidslijnen van de 
Democraten maken deel uit van deze wet. Ze 
omvatten enorme uitgaven voor groene 
energie, klimaatverandering, en Obamacare 
ziektekostenverzekering. Elk van deze 
beleidsterreinen maakt deel uit van een te 
ver doorgevoerde overheid die resulteert in 
meer en meer individuele controle over 
individuele burgers. Ook de kosten van deze 
programma's zijn overweldigend en laten 
een financiële last achter voor onze kinderen 
en voor de generaties na ons. 

Er zijn nog andere problemen met dit 
wetsvoorstel. Een daarvan is de enorme 
reikwijdte. Uiteindelijk maakt het de 
Amerikanen afhankelijker van giften van de 
overheid, en dat vertaalt zich in 
overheidscontrole. Dit wetsvoorstel zou 
ertoe leiden dat meer Amerikanen zich tot de 
overheid wenden om in hun behoeften te 
voorzien. Dat is socialisme, en conservatieve 
Amerikanen willen geen socialisme. 

Let op wat er gebeurt in het leven van 
individuen wanneer de overheid meer en 
meer beleid gaat bepalen en controleren. Aan 
de oppervlakte lijkt het misschien goed, 
maar we moeten onder de oppervlakte 
kijken. Daar zullen we het ware resultaat van 
deze veranderingen zien. 

Samenvattend, dit wetsvoorstel is een 
enorme uitgave die we ons niet kunnen 
veroorloven, en het bevat verraderlijke 
controles die Amerika fundamenteel 
veranderen.  Het Build Back Better 
wetsvoorstel is niet beter voor Amerika. 

 

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). 

 

 

Gezin vrijwel uit beeld in "Rutte-4" 
 

Door: Henk Jan van Schothorst and Jan 
Schippers 

15 december 2021 is in Nederland het 
regeerakkoord van het nieuw te vormen 
kabinet Rutte-4 gepresenteerd. Vier 
partijen, twee liberale (VVD en D66) en twee 
christelijke (CDA en CU), steunen dit 
akkoord. 

De titel van het document luidt: "Omzien 
naar elkaar; vooruitkijken naar de 
toekomst". Maar helaas heeft het document 
vooral een liberale en individualistische 
toon. Het gezin krijgt nauwelijks aandacht 
en staat achteraan in de rij. De laatste zin is 
illustratief. Het is een belofte voor een 
gerichte belastingverlaging voor mensen 
met lage en middeninkomens, voor 
werkenden en gezinnen. In die volgorde. 

Veel plannen en maatregelen moeten nog 
worden uitgewerkt tot een concreet 
wetsvoorstel. Dat maakt het een beetje 
moeilijk om de gevolgen voor gezinnen 
precies in te schatten. Maar de richting is 
duidelijk. Als het om gezinnen gaat, kan een 
verdere ondermijning door 'Rutte-4' 
worden verwacht. De nadruk ligt op 
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individuele autonomie, het tegengaan van 
discriminatie en het bevorderen van 
arbeidsparticipatie. 

Individuen in plaats van gezinnen eerst 

Het deze week gepresenteerde 
regeerakkoord verwijst expliciet naar het 
zogenaamde Regenboogakkoord dat drie van 
de vier coalitiepartijen voor de verkiezingen 
in maart van dit jaar ondertekenden. Volgens 
dit Regenboogakkoord worden de belangen 
van het individu per definitie boven die van 
de gemeenschap gesteld. Terwijl het juist 
gebruikelijk is om de verschillende belangen 
in elke situatie zorgvuldig af te wegen. 

Hiermee wordt al vooruitgelopen op het idee 
dat individuele vrijheid boven de identiteit 
van een gemeenschap of organisatie gaat. 
Daarmee komt het 'op elkaar passen' onder 
druk te staan, nog afgezien van belangrijke 
klassieke grondrechten als vrijheid van 
vereniging, vrijheid van godsdienst en 
vrijheid van geweten. 

Identiteit is immers niet alleen een kwestie 
van vrije individuele keuze, want identiteit is 
(per definitie) verbonden met je verleden, 
het gezin waarin je bent opgegroeid, de 
plaats waar je woont, enzovoort. Het unieke 
van identiteit is juist het feit dat je het samen 
met anderen beleeft en inhoud geeft. En je 
ontwikkelt het ook verder samen met 
anderen. 

Identiteit is geen statisch gegeven, maar 
verandert geleidelijk op basis van een 
gedeeld verleden, levensovertuiging, geloof, 
inspiratiebron en visie op de toekomst. Wij 
pleiten daarom voor een respectvol 
samenspel van individu en gemeenschap, 
waarin vrijheid en verantwoordelijkheid 
hand in hand gaan. 

Kinderopvangtoeslag 

Een kwestie die de laatste tijd veel stof heeft 
doen opwaaien in de Nederlandse politiek is 
de kinderopvangtoeslagaffaire. Van deze 
ingewikkelde regeling werd misbruik 

gemaakt, en er werden strenge maatregelen 
genomen om het probleem aan te pakken. Te 
streng, want veel ouders die zich niet aan 
alle verantwoordingseisen hielden, moesten 
het ontvangen geld terugbetalen. Daardoor 
kwamen zij in financiële problemen. 

Het nieuwe kabinet is van plan de regeling 
sterk te vereenvoudigen door de subsidie 
niet aan de ouders maar aan de 
kinderopvanginstelling zelf uit te keren. De 
ouders hoeven slechts 5 procent bij te 
dragen. Dit stuit op verschillende bezwaren. 
Allereerst omdat de lagere inkomens worden 
benadeeld ten opzichte van de hogere 
inkomens met meer financiële draagkracht. 
Een groter bezwaar is dat een royale subsidie 
van 95 procent nauwelijks effectief is. Het 
zal naar verwachting niet leiden tot een veel 
hogere arbeidsparticipatie. Veel vrouwen in 
Nederland willen (grotendeels) zelf voor hun 
kinderen zorgen of lossen dit liever 
informeel, dat wil zeggen binnen de 
familiekring, op. De regeling kost jaarlijks 
ruim 2 miljard euro. 

Huishoudens die geen gebruik (willen) 
maken van kinderopvang moeten er zelfs via 
de belasting voor betalen. Dit is in strijd met 
het profijtbeginsel. Bovendien is het korte 
termijn politiek. We weten allemaal dat er in 
Nederland relatief weinig kinderen worden 
geboren. Zo zijn er in 2019 gemiddeld slechts 
1,6 kinderen per vrouw. Dat is veel te weinig 
om in de toekomst voldoende personeel 
beschikbaar te hebben voor bijvoorbeeld 
zorg en onderwijs. En om überhaupt 
voldoende belastingbetalers te hebben. Het 
stelsel dat deze coalitie wil invoeren is dus 
niet toekomstbestendig en getuigt zeker niet 
van een vooruitziende blik. Op dit punt zou 
Nederland er beter aan doen landen als 
Frankrijk en Duitsland te raadplegen. 

Hongarije: een inspirerend voorbeeld? 

Nog beter zou Nederland een voorbeeld 
kunnen nemen aan Hongarije. Zij hebben in 
de persoon van Katalin Novák een 
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uitstekende minister voor gezinnen. De 
Hongaarse regering steunt gezinnen bij het 
krijgen van kinderen. Meer kinderen 
betekent in de toekomst minder belasting 
betalen per hoofd van de bevolking. Om 
zwangerschappen te stimuleren, is er een 
subsidie van 30.000 euro. Moeders met vier 
kinderen hoeven de rest van hun leven geen 
belasting te betalen en zien af van eventuele 
studieschulden. 

Omdat de traditionele, biologische en 
christelijke visie op huwelijk, gezin en leven 
in Europa zwaar onder druk is komen te 
staan heeft Hongarije in de grondwet 
vastgelegd dat de vader een man is en de 
moeder een vrouw. Het huwelijk is een 
verbintenis tussen één man en één vrouw. 
Terwijl overal in de Europese landen het 
aantal huwelijken afneemt, is het in 
Hongarije de laatste jaren met 25 procent 
gestegen. Het aantal echtscheidingen neemt 
af, misschien deels omdat anders eerder 
kwijtgescholden leningen moeten worden 
terugbetaald. 

Hongarije heeft een bevolking van 9,8 
miljoen, bijna 1 miljoen minder dan 40 jaar 
geleden. Dit jaar steekt de regering 7,25 
miljard euro in de ondersteuning van 
gezinnen, en voor 2022 is 10 miljard euro 
uitgetrokken, ruim 6 procent van het bruto 
nationaal product. De Nederlandse overheid 
betaalt overigens slechts 1,8 procent van het 
bruto nationaal inkomen aan regelingen die 
gezinnen financieel ondersteunen. 

Hongarije heeft onlangs een wet 
aangenomen die ouders respecteert als eerst 
verantwoordelijke voor het onderwijzen van 
seksualiteit aan kinderen onder de 18 jaar. 
Scholen mogen homoseksualiteit en 
geslachtsverandering niet promoten. De 
ongeoorloofde frontale aanval van de EU-
leiders op dit beleid, met premier Rutte op 
kop, ging alle perken te buiten. Wij steunen 
dit voorbeeldige Hongaarse gezinsbeleid en 
hebben deze moedige minister een 
Certificaat van Waardering overhandigd. 

Draagmoederschap 

Een ander principieel punt van zorg is het 
streven naar "een goede regeling voor 
draagmoederschap". Het is ons een raadsel 
wat deze liberale & christelijke coalitie onder 
"een goede regeling" verstaat. Commercieel 
draagmoederschap moet verboden worden, 
zonder meer. Maar ook andere vrijwillige 
vormen van draagmoederschap zijn 
omstreden omdat ze niet verenigbaar zijn 
met het beginsel van menselijke 
waardigheid. Een kind is niet op bestelling 
beschikbaar. Draagmoederschap biedt - op 
zijn zachtst gezegd - niet de beste 
uitgangspositie voor een kind om op te 
groeien tot een stabiele volwassene. 
Daarvoor heeft het over het algemeen een 
eigen vader en moeder nodig. 

Tot slot: wij benijden de positie van het CDA 
en de ChristenUnie niet. Ongetwijfeld 
hebben de onderhandelaars hun best gedaan 
om met twee grotere liberale partijen tot een 
zo goed mogelijk compromis te komen. Maar 
de leidende toon van het akkoord wordt 
gezet door te streven naar een nog strenger 
antidiscriminatiebeleid om het ideaal van 
gelijkheid voor alle mensen te 
verwezenlijken. 

Liberale en linkse partijen willen het 
individu nog radicaler bevrijden door de 
gemeenschapsbanden van gezin, school, 
buurt en kerk stap voor stap op te heffen. 
Daartoe wordt een diversiteit aan 
gezinsvormen aanbevolen. Ook bestaat het 
gevaar dat scholen in Nederland geen 
lesmethodes meer kunnen gebruiken waarin 
de klassieke christelijke moraal maatgevend 
is voor het samenleven. 

Waarheid en subjectieve mening 

We leven in een tijd waarin waarheid 
verwordt tot subjectieve mening, en 
identiteit een zaak is van individuele 
keuzevrijheid. Wat dit betekent voor de 
vrijheid om je volledig op Christus te 
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oriënteren om een echte christen te zijn, 
zullen we snel genoeg ondervinden. 

Jan Schippers is directeur van 
het wetenschappelijk instituut van de SGP 

Henk Jan van Schothorst is directeur 
van Christian Council International. 

 

https://wi.sgp.nl/home
https://www.christiancouncilinternational.org/
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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 
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