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Woord vooraf 
Geachte lezer, 

Vrijspraak in zaak Päivi Räsänen 

30 maart werd de Finse politica Päivi 
Räsänen vrijgesproken van discriminatie en 
belediging van homoseksuelen. We hebben 
van dichtbij het proces, dat tegen de Finse 
politica Päivi Räsänen was aangespannen, 
kunnen meemaken. Ze werd beschuldigd van 
"haatzaaien" omdat ze haar Bijbelse 
opvattingen over huwelijk en menselijke 
seksualiteit heeft geuit. Op 14 februari jl. was 
de laatste zitting in deze zaak. Deze dag en 
de zondag ervoor konden wij bij haar zijn in 
Finland en konden wij haar namens u 
bemoedigen en met haar bidden. Wij riepen 
ook u op om voor haar te bidden en tot 
dusver is ons gebed verhoord! Op het 
moment dat in een vergelijkbare zaak in 
Nederland tegen dominee Kort bekend werd 
dat hij niet vervolgd zou worden, werd Päivi 
Räsänen 30 maart vrijgesproken. Hiermee is 
de vrijheid behouden om openlijk op te 
komen voor Bijbelse richtlijnen over het 
huwelijk tussen een man en een vrouw. Op 
dit moment is nog niet bekend of de 
aanklager in hoger beroep zal gaan. We 
hopen en bidden op een goede afloop van 
deze zaak. In de video hieronder kunt u een 
verslag zien over de uitspraak in het 
programma ‘Uitgelicht!’ van Family7. 
Ook  Tweede Kamerlid voor de SGP Kees van 
der Staaij voert het woord. 

Ideologische kolonisatie EU - Afrika 

Verder is er veel gebeurd in het proces rond 
het 20-jarig bindend handelsverdrag dat 
getekend moet worden door de EU en de ACP 
(Afrika, Caribisch gebied en Pacifistische) -
landen. Nog maar enkele dagen geleden 
bereikte ons het goede nieuws dat de 
ondertekeningsceremonie met enkele 
maanden is uitgesteld. Dit geeft ons meer 

tijd om ervoor te zorgen dat leven, gezin en 
vrijheid worden beschermd. 

VN New York 

Namens CCI heeft Pro-Lifer Peter Smith een 
aantal commissievergaderingen gevolgd bij 
de VN in New York. Thema’s als 
vrouwenrechten, gendergelijkheid, 
klimaatverandering en Covid kwamen aan de 
orde, welke hij woog in het licht van leven, 
gezin en vrijheid. Verderop in de nieuwsbrief 
vindt u de links naar zijn verslagen. 

Amerika 
Ons VS bestuurslid John Van Der Brink 
schijnt een licht op de cultuuroorlog, die 
doorgaat in Amerika. 

Dit en meer in onze eerste nieuwsbrief van 
2022.  

Dank 

Wij hebben de afgelopen tijd veel 
geïnvesteerd en daarop (financiële) steun 
ontvangen. Heel veel dank hiervoor! Het is 
voor ons belangrijk te weten dat we niet 
alleen staan. Gezien de vele thema’s die onze 
aandacht vragen is personele uitbreiding 
nog steeds hard nodig. We hopen daarom op 
uw (blijvende) steun. 

Wij wensen u van harte Gods zegen. 

Met hartelijke groet, 

Henk Jan van Schothorst 
Directeur Christian Council International 

Klik hier voor een transcript van de video 

 

https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/paivi-rasanen-het-mij-een-eer-de-vrijheid-van-meningsuiting-en-godsdienst-te
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/paivi-rasanen-het-mij-een-eer-de-vrijheid-van-meningsuiting-en-godsdienst-te
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/paivi-rasanen-het-mij-een-eer-de-vrijheid-van-meningsuiting-en-godsdienst-te
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/paivi-rasanen-het-mij-een-eer-de-vrijheid-van-meningsuiting-en-godsdienst-te
https://www.christiancouncilinternational.org/sites/default/files/2022-04/2-Brief%20-%20ACP-EU%20Partnership%20Agreement%20final%20%28NL%29.pdf
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/video/2022/uitgelicht-01-april-2022-henk-jan-van-schothorst-en-kees-vd-staaij-over-zaak
https://www.youtube.com/embed/PTt3YuNHon4?feature=oembed
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Werkvelden 

Païvi Räsänen is vrijgesproken van 

discriminatie en belediging van 

homoseksuelen. 

 
Wij zijn dankbaar dat de dappere Païvi 
Räsänen zojuist is vrijgesproken van de 
discriminatie en belediging van 
homoseksuelen. Hiermee is de vrijheid 
behouden om openlijk op te komen voor 
Bijbelse richtlijnen over het huwelijk tussen 
een man en een vrouw.       Dank voor uw 
gebed! Lees hier haar persbericht. 

 

 

De cultuuroorlog gaat door in Amerika 
Ons VS bestuurslid John Van Der Brink 
schijnt een licht op de cultuuroorlog, die 
doorgaat in Amerika. 

Terwijl de oorlog in Oekraïne voortwoedt en 
er elke dag mensen sterven onder de 
agressie van een wrede dictator, gaat ook de 
culturele oorlog in Amerika onverminderd 
door. De morele slachtoffers zijn ook 
tragisch. Na het aantreden van Biden in 
januari 2021 werden en worden veel 
progressieve beleidsmaatregelen bevorderd 
die generaties van morele normen tarten die 
gebaseerd zijn op Gods Woord. De LGBTQ-
activisten worden aangemoedigd door het 
feit dat hun nieuwe president rechter Ketanji 
Brown Jackson voordraagt voor het 
Hooggerechtshof, een vrouw die tijdens een 

recente hoorzitting zei dat ze geen definitie 
kan geven van "wat een vrouw is". Het is 
niet moeilijk om haar 
gendervooringenomenheid te zien.  

 
Deze activisten worden ook aangemoedigd 
toen de Walt Disney Company onlangs 
bekendmaakte dat zij geen genderspecifieke 
onderscheidingen meer zullen gebruiken in 
hun bedrijfsbeleid. In plaats van jongens en 
meisjes te verwelkomen, zullen zij nu 
"vrienden en dromers van alle leeftijden" 
verwelkomen.  

 
Onlangs hebben ook veel openbare scholen 
genderdiversiteit onderwezen aan kinderen 
vanaf de eerste klas. Kinderen wordt geleerd 
hun genderpotentieel te waarderen en te 
verkennen, een praktijk die leidt tot morele 
en biologische verwarring.  

 
Maar er is nog een andere kant aan deze 
culturele oorlogsvoering. Veel 
conservatieven hebben er genoeg van, en ze 
spreken zich uit. Gouverneur Ron DeSantis 
van Florida heeft onlangs een wetsvoorstel 
ondertekend dat onderwijzers verbiedt om 
kleine kinderen lessen in genderdiversiteit te 
geven. Hij vindt dat ouders controle moeten 
hebben over de inhoud van het onderwijs 
aan hun kinderen. Veel Amerikanen 
waarderen zijn moedige houding en andere 
wetgevers kijken naar deze beweging. 
Gouverneur Terry McAuliffe van Virginia 
verloor zijn poging tot herverkiezing toen hij 
erop aandrong dat de regering, en niet de 
ouders, verantwoordelijk zouden moeten 
zijn voor de inhoud van het onderwijs van 
hun kinderen. Veel mensen beginnen de 
volslagen dwaasheid en het belachelijke 
beleid in te zien dat voortkomt uit het willen 
legaliseren en normaliseren van een 
mentaliteit en een levensstijl die in strijd is 
met het gezond verstand, de biologie en de 
Bijbelse voorschriften.  

https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/paivi-rasanen-vrijgesproken-van-discriminatie-en-belediging-van-homoseksuelen
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Waar de toekomst ons zal brengen, weet 
natuurlijk niemand. Wat we nodig hebben in 
Amerika is een opwekking, een algemeen 
begrip van de plaats van de mens in een 
gevallen wereld, en over de enige weg van 
verlossing in Christus Jezus. Gods Woord is 
nog steeds de meest getrouwe gids voor alle 
generaties en voor alle mensen. Moge de 
Heer leiders en bezorgde burgers schenken 
die wijsheid en inzicht krijgen, en die niet 
bang zijn om zich uit te spreken tegen het 
liberale beleid dat overal wordt 
gepropageerd.  

 

Nieuws van de VN New York 

Commissie voor sociale ontwikkeling, 60e zitting 

 

Peter Smith heeft namens de CCI de 60e 
zitting van de Commissie voor Sociale 
Ontwikkeling bijgewoond. Deze vergadering 
was bedoeld om te bespreken hoe de wereld 
moet herstellen van de COVID-19 pandemie.  

Zijn samenvatting: 

Niemand heeft gezegd dat de kosten van de 
lockdown wellicht hoger waren dan de baten. 
Er waren veel goede verwijzingen naar het 
gezin, en de LHBTI-agenda kwam op deze 
bijeenkomst helemaal niet aan de orde. Ook 
werd er niet over abortus gesproken. Er was 
het gebruikelijke feministische perspectief 
in het slotdocument, helemaal geen 
vermelding van mannen. Feminisme is niet 
de Bijbelse vorm van aanvullendheid tussen 
mannen en vrouwen. Er was het 
gebruikelijke gemopper over ongelijkheid, 
dat moeilijk te verhelpen is. 

Klimaatverandering werd genoemd als de 
grootste bedreiging voor de planeet, wat 
absurd is. De aarde is van de Heere, en Hij 
heeft ons een zeer veerkrachtige planeet 
gegeven. 

Klik hier voor de volgende negen kleine 
verhalen die ik over deze bijeenkomst heb 
geschreven. 

 

 

 

Commissie inzake de positie van de vrouw, 66e 

zitting 
 

Kritiek op het thema: Gendergelijkheid en 
emancipatie van alle vrouwen en meisjes in 
de context van beleid en 
programma's inzake 
klimaatverandering, 
milieu en 

rampenrisicovermindering 

Peter Smith volgde namens CCI de 
Commission on the Status of Women, 66e 
zitting. Zijn samenvatting: 

Dit was de gebruikelijke onzin die de VN elk 
jaar produceert. Het was zeer onevenwichtig, 
68 verwijzingen naar rechten en slechts 4 
verwijzingen naar verantwoordelijkheden. 
De Bijbel geeft het omgekeerde. We kregen 
116 verwijzingen naar gender. Er waren 5 
goede verwijzingen naar gezinnen. 

https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/commissie-voor-sociale-ontwikkeling-60e-zitting
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Reproductieve gezondheid / rechten had 10 
verwijzingen, maar geen "vooruitgang" voor 
27 jaar. Een moeder werd 3 keer genoemd en 
een vader 1 keer. Echtgenoot en echtgenote 
werden niet vermeld. Seksuele geaardheid en 
genderidentiteit zijn niet in het 
slotdocument terechtgekomen. 

Voor de eerste keer mocht ik luisteren naar 
een trans vrouw die sprak voor Costa Rica. In 
de algemene discussie werd veel gesproken 
over LGBTI enz., maar niets van dit alles 
kwam in het document terecht. 

Lees hier afzonderlijke artikelen 
(Engelstalig) over : 

De loonkloof 
Oekraïne 
Klimaatverandering 
STEM 
Bijbelse schepping zorg 
Eco-feministen 
Reproductieve gezondheid 

Peter Smith vertegenwoordigt CCI bij de VN in 
New York 

 

 

 

 

Nieuws uit Afrika 

Ondertekening bindende overeenkomst tussen de 

EU en de ACS-landen uitgesteld. 

 

Door: Meskerem Ritmeester 

Nog maar enkele dagen geleden bereikte 
ons het goede nieuws dat de 
ondertekeningsceremonie met enkele 
maanden is uitgesteld. Dit geeft ons meer 

tijd om ervoor te zorgen dat leven, gezin en 
vrijheid worden beschermd in de 
binnenkort te ondertekenen bindende 
overeenkomst tussen de EU en de ACS-
landen voor een periode van 20 jaar. 

De CCI in Afrika heeft zich in het eerste 
kwartaal van dit jaar vrijwel uitsluitend 
gericht op bewustmaking van bepaalde 
bepalingen in de bindende overeenkomst 
tussen de EU en de ACS-landen, ook bekend 
als de post-Cotonou-overeenkomst, die een 
looptijd heeft van 20 jaar. De reden hiervoor 
is dat Frankrijk, dat van januari tot juni 2022 
het voorzitterschap van de Europese Raad 
bekleedt, heeft verklaard ernaar te streven 
dat de overeenkomst in april 2022 wordt 
ondertekend. Er zijn echter nog veel 
onbeantwoorde vragen over de gevolgen van 
deze bindende overeenkomst voor de 
nationale soevereiniteit van de ACS-landen, 
vooral als het gaat om gevoelige ethische 
kwesties met betrekking tot mensenrechten, 
sociale en menselijke ontwikkeling (bijv. op 
gebieden als seksuele en reproductieve 
gezondheid en seksuele geaardheid). 

In dat licht heeft CCI met de hulp van Family 
Watch International en ADF International 16 
parlementaire vragen voor de Europese 
Commissie ontwikkeld. Na een 
overlegvergadering met 6 Pro-Life leden van 
het Europees Parlement (MEPs) op 11 januari 
2022 in het Europees Parlement in Brussel, 
verdeelden de 6 MEPs de vooraf ontwikkelde 
16 Parlementaire Vragen en dienden deze in 
bij de Europese Commissie. Vanaf vandaag 
zijn alle parlementaire vragen ingediend en 
zullen ze hier worden gepubliceerd. 

Verder ging CCI's uitvoerend directeur Henk 
Jan van Schothorst van 2 tot 7 februari 2022 
naar Addis Abeba, Ethiopië, op het moment 
dat de vergaderingen van de Uitvoerende 
Raad en de staatshoofden van de AU werden 
gehouden. CCI werkte samen met collega's 
van Family Watch International aan de 
bewustmaking van hooggeplaatste 
Afrikaanse beleidsmakers uit o.a. de DRC, 

https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/commissie-inzake-de-positie-van-de-vrouw-66
https://www.christiancouncilinternational.org/sites/default/files/2022-04/2-Brief%20-%20ACP-EU%20Partnership%20Agreement%20final%20%28NL%29.pdf
https://www.christiancouncilinternational.org/sites/default/files/2022-04/2-Brief%20-%20ACP-EU%20Partnership%20Agreement%20final%20%28NL%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://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html#sidesForm
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Malawi, Senegal, Ghana, Tanzania, Kenia, 
etc. over de betreffende bepalingen in de EU 
- ACS-Overeenkomst. 

Daarna bracht CCI ook een bezoek aan 
Brussel in verband met de AU-EU-top in 
Brussel op 17-18 februari. CCI was in staat 
zijn pleitbezorgingsmateriaal over de 
betreffende bepalingen in de Overeenkomst 
uit te wisselen en de contactgegevens te 
verkrijgen van een aantal Afrikaanse 
delegaties, zoals Nigeria, Angola, Malawi, 
Tanzania, Zimbabwe en Kenia. 

Nog maar enkele dagen geleden bereikte ons 
het goede nieuws dat de 
ondertekeningsceremonie met enkele 
maanden is uitgesteld. Dit geeft ons meer 
tijd om ervoor te zorgen dat leven, gezin en 
vrijheid worden beschermd in de binnenkort 
te ondertekenen bindende overeenkomst 
tussen de EU en de ACS-landen voor een 
periode van 20 jaar.   

Meskerem Ritmeester vertegenwoordigt CCI in 
Afrika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addis Abeba 
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Het werk van CCI in een notendop 

N 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 dreigt in een 20-jarig bindend 
handelsverdrag met 79 arme landen 
op geraffineerde wijze invoering van 
abortuswetgeving en seksualiserend 

onderwijs op te leggen. De EU gaat 
helemaal niet over onderwijs en 

gezondheidszorg en ondermijnt zo 
hun (en onze) soevereiniteit. 

 
Wat wij doen: 

Samen met sleutelfiguren uit deze 
arme landen en de EU zorgen we 

ervoor dat dit bekend en 
tegengegaan wordt en vrijheid tot 
eigen wetgeving behouden blijft. 

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: 

Eu en VS voorop pogen via VN de 
omstreden term ‘seksuele oriëntatie 

en gender identiteit’ als nieuwe 
universele non-discriminatie 

categorie op te leggen. Geslacht is 
gevoel, niet biologie maar 

zelfgekozen identiteit. 
Genderideologie zet de schepping, 

natuur en biologie op zijn kop. 
Wat wij doen: 

Door inspraak ontmaskeren wij deze 
overmoedige ideologie bij de VN en 

lobbyen voor wereldwijde 
eerbiediging van Bijbelse richtlijnen 

voor huwelijk en gezin. 

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: 
De Finse Christen-politica Päivi 

Räsänen staat terecht voor aanzet 
tot haat vanwege haar geuite visie 

op homoseksualiteit en het huwelijk 
van één man en één vrouw. Räsänen 
verdedigt daarentegen vrijheid van 

godsdienst en meningsuiting en 
getuigt van het evangelie van 

verzoening door Jezus Christus.  
Wat wij doen: 

Wij steunen deze moedige vrouw 
met gebed, persoonlijke 

bemoediging en onze aanwezigheid 
in de rechtszaal in Helsinki en als 
mede-commentator in de media. 
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Media  
 

Bezoek aan Dayseaday en Gemeente Urk door 

de heer Z.E. Tigran Balayan - Amb. Armenië in 

Nederland 

 

Dank aan gastheer Jelle van Veen van 
Dayseaday Group, Gemeente Urk en 
Meindert Schreuders die Tigran Balayan, 
Davit Mirzakhanyan en ons ontvingen op 
Urk. 
Opkomen voor onopgeefbare vrijheden in 
Armenië en de mogelijkheden om te 
investeren in dat mooie land kwamen 
samen! 

Foto/video verslag 

 

Family7 - Uitgelicht! over de rechtszaak tegen 

Päivi Räsänen in Helsinki, 24 januari 2022 
 

Op 24 januari stond in Helsinki de Finse 
christen-politica Päivi Räsänen voor de 
rechter. Ze moest zich verantwoorden over 
haar geuite visie op homoseksualiteit en het 
huwelijk van één man en één vrouw. De 
procureur-generaal vervolgt haar daarvoor 
en beschuldigt haar van het aanzetten tot 
haat. Op haar beurt vecht de politica voor 
vrijheid van godsdienst en meningsuiting. 
Ze nam de kans waar om in feite het 
evangelie van Jezus Christus te verkondigen 
in de rechtbank. De rechters hadden zoveel 
vragen dat de hoorzitting op 14 februari 
wordt vervolgd. Uiterlijk half maart moet de 
uitspraak er liggen. 

 

Voor een transcript van de video, klik hier 

 

Laatste zittingsdag Räsänen; uitspraak 30 

maart 

Evert van Vlastuin, CNE.news 15 februari 
2022 14:08 

De Finse rechter luisterde maandag op de 
tweede (en laatste) dag van de zitting in de 
zaak tegen Päivi Räsänen voor het eerst naar 
de advocaten van aangeklaagden. 

https://photos.app.goo.gl/XbwgUJAFRKDmsoMT9
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/video/2022/finse-regering-noemt-bijbel-haatzaaiende-taal-en-bedreigt-christendom
https://www.rd.nl/artikel/962975-laatste-zittingsdag-rasanen-uitspraak-30-maart
https://www.rd.nl/artikel/962975-laatste-zittingsdag-rasanen-uitspraak-30-maart
https://youtu.be/vuz62moZga0
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.... 
Vanuit Nederland was er directeur Henk Jan 
van Schothorst van Christian Council 
International (CCI). 

De uitspraak volgt op 30 maart.... lees meer  

 

Family7 - Uitgelicht! over de rechtszaak tegen 

Päivi Räsänen in Helsinki, 15 februari 2022 
 

De Finse politicus Païvi Räsänen stond voor 
de tweede keer in de rechtszaal op 14 
februari in verband met haar Bijbelse 
opvattingen over huwelijk en menselijke 
seksualiteit. Henk Jan van Schothorst van 
CCI was erbij. 

 

 

Voor een transcript van de video, klik hier 

 

  

https://www.rd.nl/artikel/962975-laatste-zittingsdag-rasanen-uitspraak-30-maart
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/video/2022/finse-regering-noemt-bijbel-haatzaaiende-taal-en-bedreigt-christendom
https://www.youtube.com/embed/JyhsDD9jv-s?feature=oembed
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EU-AU Summit van Staatshoofden in Brussel 
 

 

 

17 februari 2022 

#EUAUsummit van Staatshoofden nu in 
Brussel. Alertheid van AU-staten geraden 
vóór ondertekening van de 20 jaar bindende 
post-Cotonou overeenkomst: Respecteer 
Afrika's nationale soevereiniteit, dring geen 
SRHR/LGBTI-rechten en seksualiserend 
onderwijs op en geen SRHR-voorwaarden 
voor handel en hulp. 

 

 

 

Bezoek aan de OVSE in Wenen 

 

28 maart 2022 

Voor het eerst sinds 2019 weer mogelijk om 
deel te nemen aan een OVSE vergadering in 
Wenen: 
Aanvullende vergadering over de menselijke 
dimensie: Internationale samenwerking om 
schendingen van het internationaal 
humanitair recht en de internationale 
mensenrechtenwetgeving aan te pakken 

https://www.osce.org/odihr/shdm_1_2022 

Van groot belang hoe mensenrechten 
gedefinieerd worden en hoe ver een bepaalde 
interpretatie reikt en geldingskracht heeft. 

 

 

Business meeting met Jan Peter Balkenende 
29 maart 2022 aan tafel met voormalig 
premier Jan Peter Balkenende. Goede speech 
over duurzaamheid en rentmeesterschap. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/euausummit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUq21ibBTdZnu-BG8y23hwQcZCUR6m4ZsHjkz_vYZ57BRvIP11KYmpurg4DFOBzWRguyjjSpfeTMCvUXFnn0Efpxbjbd84agPb01E7To2e_FN1i6zdpNEUJf-_5UVPyuI4ksY6y7ghUqMUk-VJ_xCK2XQ8bxluDQwrpKy-s1t_Ceg&__tn__=*NK*F
https://www.osce.org/odihr/shdm_1_2022
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Colofon                    
 

Office USA: 
Christian Council International 
1747 PENNSYLVANIA AVE NW STE 1000 - 
WASHINGTON, DC 20006 

EIN: 85-1382246 
 
Bank Details: 
Beneficiary Bank: Columbia Bank 
Beneficiary ABA Number: 221271935 
Beneficiary Bank Address: 19-01 Rt. 208 
N Fair Lawn NJ 07410 
Beneficiary Information: 
Customer Name: Christian Council 
International 
Account Number: 8002796875 
Reference Information: 
e.g., an Invoice Number, a Contact Name, 
etc. 
Checks can be sent to: 
Mr. John Van Der Brink, 243 Garside Ave 
Wayne, NJ 07470, USA 
For international wire instructions, click here 
 
CCI is a Section 501 (c)(3) organization 
under the IRS code, so contributions are 
tax-deductible for U.S. taxpayers. 
 
Website:  
https://www.christiancouncilinternational.org/ 

 

E: info@christiancouncilinternational.org 

Support: 
https://www.christiancouncilinternational.org/do

nate 

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 

 

Colofon                 
 
Office NL: 
Christian Council International 
(Former: 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 Christian Council International 
Rabobank 
Croeselaan 18 
3521 CB Utrecht 
Nederland 
 
Website:  
https://www.christiancouncilinternational.org/nl 
 
E: info@christiancouncilinternational.org 
 
Business Network:  
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/
business-network 

 
Steun:  
https://www.christiancouncilinternational.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 
 
 
 
 

https://www.christiancouncilinternational.org/sites/default/files/2022-03/International%20Wire%20Transfer%20Instructions%20CCI.pdf
https://www.christiancouncilinternational.org/
mailto:info@christiancouncilinternational.org
https://www.christiancouncilinternational.org/nl
mailto:info@christiancouncilinternational.org
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
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Steun ons 
 

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. 

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 CCI wilt steunen kunt u een 
gift overmaken op NL29 RABO 0135 9749 09 ten 

name van Stichting Christian Council 
International. 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
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/doneer

