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Bestuursverslag 
 

Doelstelling 

Christian Council International verdedigt en 

bevordert leven, gezin en vrijheid, zoals van 

onderwijs en godsdienst, wereldwijd. Zij zet zich 

in voor de ontwikkeling van een internationaal 

netwerk van bij overheidsbeleid betrokken 

mensen om christelijk gedachtegoed in onze 

maatschappijen te bevorderen en goede 

vertalingen in overheidsbeleid te borgen. 

Aanvankelijk was dat netwerk vooral trans-

Atlantisch en voornamelijk bestaand uit Europese 

en Amerikaanse mensen. Omdat het werkveld 

door het werk bij internationale organisaties als 

de Verenigde Naties (VN) en lidstaten zich 

uitbreidt naar wereldwijde regio’s, zoals Afrika, 

heeft de stichting in Nederland, eind 2021, haar 

naam statutair gewijzigd van Transatlantic 

Christian Council (TCC) naar Christian Council 

International (CCI). Onder deze laatste naam 

werd ook onze zusterorganisatie in de VS 

geregistreerd in juni 2020. 

CCI beïnvloedt overheidsbeleid voornamelijk op 

internationaal niveau bij internationale 

organisaties vanuit een christelijk perspectief. 

Staatssoevereiniteit en het 

subsidiariteitsbeginsel, waarbij een hogere 

instantie niet iets moet doen wat door lagere 

instanties kan worden vorm gegeven, is hierbij 

een belangrijk uitgangspunt. Met een kerntaak 

gerichte overheid wil zij klassieke vrijheden als 

vrijheid van godsdienst en onderwijs en vrij 

ondernemerschap beschermen en bevorderen, 

pro-life, met het gezin als hoeksteen van de 

samenleving. Bescherming van de positie en 

levenswijze van christenen is daarbij een 

belangrijk doel. 

 

 

Strategie 

Vóór juni 2020 diende TCC haar eerste 

vierjaarlijkse rapport in van verrichte 

werkzaamheden bij de VN van 2016-2019. Dit is 

nodig om de verworven raadgevende status bij 

de Verenigde Naties te verlengen. Het NGO 

comité heeft het rapport goedgekeurd, waardoor 

de stichting haar raadgevende status heeft 

kunnen behouden. Op dit moment ligt de 

naamswijziging van TCC naar CCI voor ter 

beoordeling bij de VN. 

Accreditering bij internationale organisaties is 

een belangrijk instrument. Dit geeft CCI 

bevoegdheden om zijn doelstellingen effectief te 

vertalen naar beleid of dat te beïnvloeden op 

plekken waar dat gemaakt wordt. Die 

bevoegdheid bestaat onder meer uit het recht 

om officiële vergaderingen bij te kunnen wonen, 

geschreven posities vooraf in te kunnen brengen, 

in te spreken bij vergaderingen, officiële 

overheidsdelegaties te ontmoeten, parallelle 

events tijdens vergadersessies te organiseren en 

deel te nemen aan debatten, interactieve 

dialogen, paneldiscussies en informele meetings. 

Bij de Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (OVSE - in Wenen en 

Warschau) en bij de Verenigde Naties (VN – 

voornamelijk in New York en bij het 

ondergeschikte orgaan van de VN, de 

Mensenrechtenraad in Geneve) maakt CCI 

gebruik van deze bevoegdheden. Bij Europese 

Instellingen als de Europese Unie (EU) in Brussel 

en Straatsburg, het EU Agentschap voor 

Fundamentele Rechten (FRA – Wenen) heeft CCI 

ook geaccrediteerde toegang. In 2021 is ook bij 

de Afrikaanse Unie(AU) accreditatie aangevraagd. 

Deze aanvraag loopt nog. 
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Resultaten 

Afrika 

Begin 2021 is er een concrete start gemaakt met 

de uitbreiding van het werkveld naar het 

Afrikaanse continent. Meskerem Ritmeester, 

woonachtig in Addis Abeba, Ethiopië, heeft in 

opdracht van CCI een studie gedaan naar de 

overheidsstructuur van de AU, de invloed van het 

AU beleid op de onderwerpen waar de CCI voor 

pleit, en de invloed van de EU en de Verenigde 

Staten op het AU beleid met betrekking tot de CCI 

onderwerpen. Ook heeft zij onderzocht wat de 

rol, invloed, en specifieke belangen zijn van de 

relevante AU (beleids)organen en heeft ze 

kunnen achterhalen met welke belanghebbende 

actoren de CCI eventueel kan gaan samenwerken 

binnen de AU. Verder heeft Ritmeester een 

juridische scan gemaakt van de verschillende 

opties die er zijn voor de CCI om te kunnen 

opereren in Ethiopië.  

Dit heeft erin geresulteerd dat een 

waarnemersstatus voor NGO's bij de Afrikaanse 

Commissie voor de rechten van de mens en de 

volkeren (ACHPR) is aangevraagd. Door het 

verkrijgen van een waarnemersstatus zou de TCC 

van nabij kunnen volgen of de AU al dan niet 

beleidslijnen en strategieën aanneemt die het 

christelijke perspectief op het recht op leven, 

gezin en vrijheid onderstrepen. Een NGO-

waarnemersstatus geeft de TCC ook toegang tot 

de ACHPR-clusters en het NGO-Forum5 , 

waaronder de onlangs opgerichte SOGI-cluster 

(Sexual Orientation and Gender Identity). Dit zal 

de TCC helpen om kwesties en problemen vanuit 

het oogpunt van de mensenrechten aan te 

kaarten bij een van de meest invloedrijke 

organen van de AU binnen de bestuursstructuur 

van de AU. 

Verder zijn er aanbevelingen gedaan om ook in 

contact te treden met de afdeling Vrouwen en 

Gender, aangezien deze afdeling rechtstreeks 

werkt aan kwesties rond abortus, gender en 

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en 

Rechten (SRGR). Hiernaast is het belangrijk dat 

CCI een sterke verenigde religieuze kracht 

opbouwt die kan fungeren als een tegenwicht 

tegen de grote internationale spelers zoals de EU, 

de VS, en multilaterale organisaties zoals het 

UNFPA. De CCI kan deze machtige spelers niet 

alleen bestrijden. De CCI zou zich kunnen 

aansluiten bij gelijkgestemde pan-Afrikaanse 

religieuze organisaties om gezamenlijk invloed uit 

te oefenen op besluitvormingsprocessen binnen 

de AU op gebieden die voor de CCI relevant zijn. 

De rechtsvorm voor CCI om in Afrika te vestigen 

zou een ‘buitenlandse NGO’ zijn. Echter, hiervoor 

is een constante geldstroom nodig. Vooralsnog is 

er voor gekozen om te blijven werken met een 

consultant totdat er een netwerk is opgebouwd 

en de nodige financiering is gegenereerd om een 

kantoor in Ethiopië te kunnen runnen. 

Gelijk nadat de onderzoeksmissie was afgerond is 

Meskerem Ritmeester in nauwe samenwerking 

met ondergetekende aan de slag gegaan met het 

opbouwen van een netwerk van Christelijke en 

conservatieve AU en NGO actoren om uit de 20-

jarige post-Cotonou / ACP-EU 

overeenkomst  en de 10-jarige Oost- en Zuidelijk 

Afrikaanse (ESA) Ministriele 

overeenkomst  slechte bepalingen inzake 

opgelegde abortus, LGBT-beleid en alomvattende 

seksuele voorlichting (CSE) te weren. Leest u 

hierover meer in het jaarverslag. 

Vanuit het CCI business netwerk zijn er voldoende 

middelen beschikbaar gekomen om de 

werkzaamheden voor onze medewerker in Afrika 

uit te breiden van 1 dag naar 3 dagen in de week 

per 2022.  

Verenigde Naties (VN) Genève 

Namens verschillende Nederlandse pro-life en 

pro-family organisaties gaf CCI input met 

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/
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betrekking tot het verslag over "geslacht, 

seksuele geaardheid en genderidentiteit" van de 

Onafhankelijk deskundige inzake bescherming 

tegen geweld en discriminatie op grond van 

seksuele geaardheid en genderidentiteit (IE-

SOGI). Dit werd opgevolgd door een mondelinge 

verklaring, geadresseerd aan deze IE-SOGI bij de 

VN mensenrechtenraad in Genève. Verder werd 

er een inbreng geleverd ter herdenking van de 

internationale dag van het gezin van de VN. 

Verenigde Naties (VN) New York 

Namens CCI heeft Peter Smith diverse 

commissies kunnen volgen bij de VN in New York: 

de Commissie inzake de positie van de vrouw 

(CSW - maart), de Commissie Bevolking en 

Ontwikkeling (CPD54 - april) en de resoluties van 

het Derde Comité (oktober/november). Smith 

heeft de afgelopen 25 jaar VN-vergaderingen 

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

family NGO's bij de VN en heeft inmiddels 

ongeveer 150 vergaderingen bijgewoond. 

Normaal gesproken bevond hij zich in de 

wandelgangen om diplomaten aan te moedigen 

om verwijzingen naar slecht taalgebruik uit 

resoluties te schrappen en er goede dingen in te 

zetten. In 2021, het jaar dat nog volledig in het 

teken stond van strenge Covid maatregelen, 

vonden de vergaderingen online plaats. 

Amerika 

Door de strikte Covid maatregelen was het pas 

eind 2021 weer mogelijk om fysiek naar de VS te 

reizen. Zo werd er eind april een online 

conferentie georganiseerd over de nieuwe wind 

die met president Joe Biden waait vanuit 

Washington DC - Wat betekent zijn agenda voor 

ons en onze kinderen in Nederland, de VS en 

wereldwijd, met extra focus op de vrijheid van 

onderwijs. Ondergetekende werkte in augustus 

online als keynote speaker mee aan de 

Netherlands Reformed Christian Educators 

Association (NRCEA) Teachers Conference, 

thema: Wereldwijde aanvallen op het 

christendom en christelijk onderwijs - Focus: 

Gender Ideologie en Seksuele Opvoeding. 

Ons bestuurslid in de VS, John Van Der Brink, 

heeft ons door zijn artikelen op de hoogte 

gehouden van de politieke situatie in de VS en 

heeft met ondergetekende duiding gegeven aan 

de wet op gelijke behandeling zoals Biden deze 

bij zijn aantreden wilde invoeren. 

Europa 

De aanvallen op het christendom zijn ook in 

Europa in toenemende mate waarneembaar. 

Naar aanleiding van de aanvallen op de 

zogenaamde ‘anti-homowet’ (in werkelijkheid 

een wet die ouders respecteert als 

eerstverantwoordelijken voor onderwijs over 

seksualiteit aan hun kinderen onder de 18 jaar, 

waarbij scholen geen promotie mogen maken 

voor homoseksualiteit en geslachtsverandering) 

in Hongarije steunde CCI dit land door een 

certificaat van waardering aan de Hongaarse 

Ambassadeur in Nederland, als ook aan de 

Hongaarse minister voor gezinnen te 

overhandigen. 

Ook kwam het land Armenië op het pad van CCI 

door middel van een oproep van de Armeense 

ambassadeur in Nederland. In samenwerking met 

het CCI business netwerk zijn er activiteiten 

ontplooid om dit (christelijke) land te steunen. 

Media en campagne 

CCI kon haar boodschap kwijt bij diverse media. 

In het programma ‘Uitgelicht’ van Family7 

werden interviews afgegeven over o.a. Trump en 

de republikeinse stemmen, het presidentschap 

van Biden en de ‘anti-homowet’ in Hongarije. Er 

werd gesproken in een podcast van Brusselse 

Bronnen met Europarlementariër Bert-Jan 

Ruissen over allesomvattend seksueel onderwijs 

en abortus faciliteiten in het EU-ACP 

handelsverdrag. In het Reformatorisch Dagblad 

werden een aantal opinie artikelen opgenomen 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/GenderTheory.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/GenderTheory.aspx
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met als titels: ‘Bidens wet op gelijke behandeling 

brengt oneerlijkheid’, ‘Bescherming van leven, 

gezin en vrijheid vraagt aller inzet’, ‘Respecteer 

traditionele waarden in conservatieve landen’ en 

‘Gezin vrijwel uit beeld in "Rutte-4"’; de laatste 

titel in samenwerking met ons NL RvT-lid Jan 

Schippers. 

Er is fors geïnvesteerd in het communiceren met 

de achterban door middel van de campagne ‘Hij, 

zij of X - Juist nú opkomen voor Leven, Gezin en 

Vrijheid wereldwijd’. Deze campagne heeft 

geresulteerd in meer bewustzijn van de thema’s 

die spelen, een bredere naamsbekendheid van de 

stichting en financiële steun.  

Toelichting op de Financiën 

Ten opzichte van het jaar 2020 zag de stichting 

haar inkomsten in 2021 stijgen van €160.000,- 

naar ruim €240.000,-. Er is dan ook fors 

geïnvesteerd in communicatie met de achterban. 

Ook werd de website volledig vernieuwd. 

Daarnaast was het ook weer mogelijk business 

bijeenkomsten te organiseren. Een van deze 

bijeenkomsten heeft erin geresulteerd dat wij 

onze medewerker in Afrika per 2022 voor drie 

dagen per week kunnen inhuren. Verder was het 

mogelijk om onze medewerker in New York 

diverse commissies te laten volgen bij de VN.  

De Raad van Toezicht van TCC bestaat uit Jan 

Schippers (voorzitter) en Johannes Luiten 

(penningmeester) en Leonard van Schothorst 

(secretaris). Zij voeren hun taken onbezoldigd uit. 

Het lid van de Raad van Bestuur en de 

Administratief Medewerker (0,4) worden in 

loondienst betaald, waarbij gekeken is naar de 

salarisschalen van de BBRA. Het salaris van het lid 

van de Raad van Bestuur wijkt neerwaarts af van 

het gemiddelde salaris dat gebruikelijk is bij 

kleine organisaties voor goede doelen. Zodra de 

inkomsten dit toelaten wordt nieuw personeel 

geworven. Tot die tijd wordt gewerkt met 

vrijwilligers, stagiaires en consultants.  

2022 en verder 

Het bestuur is akkoord met het voorstel en 

budget voor een 3-jarig project van 1 januari 

2022 tot 31 december 2024. Titel is: Vóór Leven, 

Gezin en Vrijheid wereldwijd bij de VN-EU-AU-

OVSE-US en lidstaten, met als motto: ‘Vrij 

onverveerd’. 

Hiermee zullen we ten eerste onze consultatieve 

status bij internationale organisaties zoals de 

Verenigde Naties, de Europese Unie, de 

Afrikaanse Unie en de Organisatie voor Veiligheid 

en Samenwerking in Europa gebruiken om de 

bescherming van klassieke vrijheden te 

versterken en de aanval van een bedreigend 

secularisme te keren. Ten tweede zullen we, als 

onvervangbare bondgenoten, de trans-

Atlantische banden op verschillende manieren 

versterken. Om dit werk gedegen te kunnen doen 

willen we permanent toezicht kunnen hebben bij 

genoemde internationale organisaties en 

lidstaten en het VS congres. Daarvoor is 

substantiële financiële steun een voorwaarde.  

 

Deo Volente. 

Bodegraven, mei 2022 

H.J. van Schothorst 

Raad van Bestuur 

  

https://www.christiancouncilinternational.org/nl/beleidsplan-vrij-onverveerd-2022-2024
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/beleidsplan-vrij-onverveerd-2022-2024
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/beleidsplan-vrij-onverveerd-2022-2024
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/beleidsplan-vrij-onverveerd-2022-2024
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Januari - maart 
Werkvelden 
 

“Nee”, tegen seksueel kolonialisme 

 

TCC/CCI gaf antwoord op vragen over de 

toekomstige rol en organisatie van de Commissie 

voor Bevolking en Ontwikkeling (CPD). Dit als 

input voor het te houden debat daarover in April 

2021 in New York. 

Kwesties als (het gebruik en de liberale 

interpretaties van) Seksuele en Reproductieve 

Gezondheid en Rechten, alomvattende seksuele 

voorlichting, het huwelijk en andere vormen van 

non-consensueel beleid, die de obsessieve, bijna 

dwingende, aandacht hebben van een deel van 

de CPD-lidstaten, behoren in wezen tot het 

domein van de nationale wetgeving. 

Het CPD probeert echter op VN niveau, in plaats 

van consensus te bereiken, deze zaken via 

stemming voor elkaar te krijgen. Door veelal 

Westerse VN lidstaten en liberale NGO’s worden 

hierdoor nieuwe normen over controversiële, 

internationaal niet-overeengekomen teksten 

opgedrongen aan ontwikkelingslanden. 

 

TCC/CCI zegt ‘nee’ tegen dit 
seksueel kolonialisme! 

 

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

verkenningsmissie bij de Afrikaanse Unie (AU) om 

te kijken of er mogelijkheden zijn om een TCC/CCI 

landenkantoor op te zetten in Addis Abeba, 

Ethiopie, waar het hoofdkantoor van de AU ook 

gevestigd is. Mrs. Meskerem Ritmeester is als 

onafhankelijk internationaal adviseur gevraagd 

om deze verkenningsmissie uit te voeren namens 

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

Abeba en heeft zo’n tien jaar werkervaring in 

internationale non-profit organisaties en als 

onafhankelijk adviseur (waarvan ruim 7 jaar in 

Ethiopie). Ze is zelf ook overtuigd Christen en kan 

zich daarom voldoende inleven in de 

doelstellingen van de TCC/CCI.  

Voor het slagen van deze verkenningsmissie zal 

Mrs. Meskerem een literatuuronderzoek doen 

om een beter inzicht te krijgen in de 

overheidsstructuur van de AU, de invloed van het 

AU beleid op de onderwerpen waar de TCC/CCI 

voor pleit, en de invloed van de EU en de 

Verenigde Staten op het AU beleid met 

betrekking tot de TCC/CCI onderwerpen. Mrs. 

Meskerem zal ook onderzoeken wat de rol, 

invloed, en specifieke belangen zijn van de 

relevante AU (beleids)organen en hoopt te 

kunnen achterhalen met welke belanghebbende 

actoren de TCC/CCI eventueel kan gaan 

samenwerken binnen de AU. Als laatst zal Mrs. 

Meskerem een juridische scan maken van de 

verschillende opties die er zijn voor de TCC/CCI 

om te kunnen opereren in Ethiopië. Op basis van 

het verzamelen van al deze informatie hoopt de 

TCC/CCI een strategische keuze te kunnen maken 



 

 

 

10 

met betrekking tot het opstarten van de 

activiteiten bij/met de AU. 

 

 

 

Pro-life, pro-family organisaties slaan 
handen ineen 
 

Namens verschillende organisaties die pleiten 

vóór het leven en het natuurlijke gezin gaf 

TCC/CCI input met betrekking tot het verslag over 

"geslacht, seksuele geaardheid en 

genderidentiteit" van de Onafhankelijk 

deskundige inzake bescherming tegen geweld en 

discriminatie op grond van seksuele geaardheid 

en genderidentiteit (IE-SOGI): 

Het lezen van de achtergrond, de doelstellingen 

van het verslag en de belangrijkste vragen en 

soorten input die voor het verslag worden 

gevraagd, vervult ons met bezorgdheid. Vanaf de 

eerste zin wordt gender geïntroduceerd als 

theorie, die de pretentie van verifieerbare 

wetenschap in zich draagt. Gender wordt 

afgeschilderd als een sociale constructie of 

sociaal gecreëerd. Wij zijn van mening dat de 

gendertheorie een ideologie is. Op 

wetenschappelijke basis geloven wij dat seksen 

gebaseerd zijn op biologie. Wij geloven ook dat 

God de mens mannelijk en vrouwelijk schiep, 

volgens de Bijbel in het boek Genesis 1:27: "Zo 

schiep God de mens naar zijn beeld, naar het 

beeld van God schiep hij hem; mannelijk en 

vrouwelijk schiep hij hen." Dat is niet veranderd. 

Wij erkennen ook dat alle mensen gevangen zijn 

in hun zondige natuur, waarin zij gevallen zijn, en 

dat zij verlossing nodig hebben. Dat is mogelijk 

door de komst in de wereld en het reddende 

offer van Jezus Christus, de Zoon van God.  

Het is vanuit deze achtergrond dat onze reactie 

kritisch is en vraagt om een herbezinning en wij 

hopen dat zij een bijdrage mag leveren aan uw 

verslag. Onze inbreng ligt ook in de erkenning van 

de inherente waardigheid van ieder mens als 

beelddrager van God, hetgeen een politiek, 

economisch en sociaal kader met zich meebrengt 

dat het recht van ieder individu respecteert om, 

voor zover haalbaar, in vrijheid te leven. 

Verre van te pretenderen volledig te zijn, maar in 

deze geest geven wij u de volgende input, te 

beginnen met een inleiding, gevolgd door enkele 

punten over beleid, genderideologie, 

vrouwenbescherming, alomvattende seksuele 

opvoeding en slotopmerkingen.  

Lees hier de volledige input die TCC/CCI heeft 

ingediend.  

 

 

Mede ondertekend door: 

1 Christian Council International, CCI (USA) 

2 European Educators' Christian Association, 

EurECA (Swiss) 

3 Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs, VGS 

(NL) 

4 Zorg voor het Leven, NPV (NL) 

5 Gezinsplatform (NL) 

6 Bijbels Beraad M/V (NL) 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/GenderTheory.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/GenderTheory.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/GenderTheory.aspx
https://www.tccouncil.org/sites/default/files/Text%20UN%20SOGI%20submission%20TCC.pdf
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7 Reformatorische Oudervereniging Nederland, 

ROV (NL) 

8 Reformatorisch Maatschappelijke Unie 

Nederland, RMU (NL) 

9 Wilberforce Foundation, WI (Albania) 

10 Kenya Christian Professionals Forum (KCPF) 

(Kenya) 

Commissie inzake de positie van de vrouw 
(CSW) 

 

Waarom woeden de naties en smeden de 

volkeren tevergeefs samen?   Psalm 2:1 

De afgelopen 25 jaar heb ik VN-vergaderingen 

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

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

vergaderingen hebben bijgewoond. Vanwege de 

COVID pandemie wordt de Commission on the 

Status of Women (CSW) dit jaar via het internet 

gehouden. Vorig jaar werd de CSW afgelast. 

Gewoonlijk hang ik rond waar over het document 

wordt onderhandeld en moedig ik de diplomaten, 

die ik ken, aan om verwijzingen naar slecht 

taalgebruik te schrappen en er goede dingen in te 

zetten. 

De Verenigde Naties werden in 1945 opgericht in 

de as van de Tweede Wereldoorlog en moesten 

een derde wereldoorlog voorkomen. Na het 

einde van de Koude Oorlog besloten bepaalde 

mensen de VN te gebruiken als een plaats om een 

nieuwe wereldorde in te voeren, door de 

productie van documenten, niet-bindend, maar 

door hun eindeloze herhaling hard te maken tot 

internationaal recht. Door dit proces zou de 

wereld worden veranderd in een zeer politiek 

correcte plaats. De meest radicale ideeën, die in 

strijd zijn met het Woord van God, worden 

bevorderd. De belangrijkste daarvan is om 

abortus tot een universeel mensenrecht te 

maken. Ons antwoord hierop is dat een fout niet 

tot een recht mag worden gemaakt. De andere 

grote inspanning is het bevorderen van LGBTQI-

kwesties en het denigreren van het traditionele 

gezin. De VN zet zich in voor individuele 

mensenrechten zonder te verwijzen naar de 

verantwoordelijkheid van individuen. Allerlei 

soorten zonden worden als mensenrechten 

geclaimd. 

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

Volledige en daadwerkelijke participatie van 

vrouwen en besluitvorming in het openbare 

leven, alsmede de uitbanning van geweld, voor 

het bereiken van gendergelijkheid en de 

emancipatie van alle vrouwen en meisjes 

Samenvatting 

Het is vooral belangrijk om niet alleen te kijken 

naar wat er in het document staat, maar ook naar 

wat er NIET in staat. Er wordt niet expliciet 

gesproken over abortus. Ook de term seksuele en 

reproductieve gezondheidsrechten ( SRHR ) 

ontbreekt. Seksuele geaardheid en 

genderidentiteit zijn uit het tweede ontwerp 

geschrapt. Er staat niet: "er bestaan verschillende 

vormen van het gezin".  Vrouwen en meisjes in al 

hun diversiteit worden niet genoemd. In feite 

staan er geen echt radicale dingen in dit 

document. Ook de door de Verenigde Staten 

nieuw aangestelde mensen van Biden waren het 

meest ongelukkig met het slotdocument. Een 

duidelijk teken dat ze dit jaar hun zin niet hebben 

gekregen. De strijd zal echter voortduren tot de 

Heer wederkomt. 

Ik heb onlangs een boek gepubliceerd over mijn 

ervaringen bij de Verenigde Naties. Dit is 

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

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

nations-abridged-version/paperback/product-

1g2rm8e9.html?page= 

Peter Smith 

Vertegenwoordiging bij de VN 

Transatlantic Christian Council 

 

Media 
 

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

van Schothorst naar aanleiding van het nieuws 

dat President Trump een bestuurder van Georgia 

onder druk zette om meer stemmen te vinden…. 

Klik hier om het fragment te bekijken. 

 

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

Schothorst over vrijspraak Trump 

impeachmentprocedure. 

Voormalig president Donald Trump is 

vrijgesproken van zijn tweede 

impeachmentprocedure. Gaat hij opnieuw een 

gooi doen naar het presidentschap? 

 

 

Opinie RD: Bidens wet op gelijke 
behandeling brengt oneerlijkheid 
John Van Der Brink en Henk Jan van Schothorst 

               

 

De Equality Act behelst een systematische, 

vastberaden verwerping van de grondbeginselen 

van het christendom. Daarom moet Amerika op 

zijn knieën gaan. 

Onder het verkiezingskopje ”Gewaagde ideeën - 

Het plan-Biden om lgbtq+-gelijkheid in Amerika 

en de rest van de wereld te bevorderen” staat 

vetgedrukt: „Biden zal van de invoering van de 

Equality Act tijdens zijn eerste 100 dagen als 

president een topprioriteit op wetgevingsgebied 

maken.” Vandaag 10 weken aan het roer is hij al 

flink op streek.  

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

tegen 206 stemmen aangenomen door het Huis 

van Afgevaardigden, waarbij op drie na alle 

Republikeinen ertegen stemden en alle 

Democraten ervoor. Het wetsvoorstel ligt nu bij 

de gelijk verdeelde, honderd zetels tellende 

Senaat, waar de vicepresident de doorslag kan 

geven. Maar naar verwachting zal het daar 

moeilijker doorgang vinden, omdat een 

meerderheid van zestig senatoren vereist is om 

een ”filibuster” (stemverhindering door eindeloze 

woordvoering) te voorkomen, en momenteel zijn 

slechts ongeveer vijftig senatoren voor. 

Veel Democraten hebben gedreigd met wijziging 

van de regels die een meerderheid van zestig 

vereisen, maar de Republikeinen zijn daar fel op 

tegen. Deze regelwijziging zou namelijk leiden tot 

verdwijning van het stabiliserende effect van de 

steun van een twéépartijenmeerderheid die 

nodig is voor de goedkeuring van 

wetsvoorstellen. 

Opheffing van vrijheden 

https://www.lulu.com/en/us/shop/peter-smith/confessions-of-a-pro-lifer-at-the-united-nations-abridged-version/paperback/product-1g2rm8e9.html?page=
https://www.lulu.com/en/us/shop/peter-smith/confessions-of-a-pro-lifer-at-the-united-nations-abridged-version/paperback/product-1g2rm8e9.html?page=
https://www.lulu.com/en/us/shop/peter-smith/confessions-of-a-pro-lifer-at-the-united-nations-abridged-version/paperback/product-1g2rm8e9.html?page=
https://www.lulu.com/en/us/shop/peter-smith/confessions-of-a-pro-lifer-at-the-united-nations-abridged-version/paperback/product-1g2rm8e9.html?page=
https://youtu.be/eQXSIrRsrLY?t=15
https://youtu.be/eQXSIrRsrLY?t=15
https://www.youtube.com/embed/tXKz70R3RM4?feature=oembed
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Wat is de Equality Act en waarom is die zo 

gevaarlijk voor de morele toekomst van Amerika? 

De oorsprong van de Equality Act ligt in de 

beslissing van het Hooggerechtshof in Obergefell 

v. Hodges waarin het homohuwelijk werd 

gelegaliseerd. Sindsdien, en zelfs al voordien, zijn 

activisten in heel het land druk bezig geweest om 

de lgbqt-levensstijl volledig te normaliseren. Hun 

doel is verschillende secties van de Civil Rights Act 

van 1964 zodanig te wijzigen dat seksuele 

geaardheid en genderidentiteit een beschermde 

klasse worden, samen met ras, huidskleur, 

nationale afkomst enzovoort. Voorstanders zien 

dit als een ”eerlijk” en gelijk behandelen van alle 

burgers. 

Er is echter niets eerlijks aan. De goedkeuring van 

de wet op gelijke behandeling zal leiden tot 

beperkingen en opheffing van vrijheden die al 

sinds de oprichting deel uitmaken van de 

Verenigde Staten als natie. Hier volgen enkele 

mogelijke gevolgen:   

Totale verwarring 

a. Iedereen die zich uitspreekt tegen de lgbqt-

levensstijl zou zich schuldig maken aan 

haatzaaien en vervolgd kunnen worden voor een 

civiele overtreding. Denk eens aan wat dat 

betekent voor christelijke kerken en scholen die 

een Bijbelse visie op seksualiteit onderwijzen. Je 

zou vrij zijn om over de lgbqt-levensstijl te 

spreken en die te promoten, maar je zou niet vrij 

zijn om over een christelijke levensstijl te spreken 

en die te promoten. Is dat eerlijk en 

gelijkwaardig? 

b. Christelijke eigenaars en uitbaters van 

bedrijven en instellingen als adoptiebureaus, 

feestzalen, taartenmakerijen en verhuurbedrijven 

zouden gedwongen worden hun beleid aan te 

passen, willen ze geen boetes of bedrijfssluiting 

riskeren. Is dat eerlijk of gelijkwaardig? 

c. Wervingsactiviteiten waarbij momenteel een 

onderscheid tussen mannen en vrouwen wordt 

gemaakt, zouden moeten worden afgeschaft. Zo 

zou het bijvoorbeeld verboden zijn dat een 

bedrijf erop staat een kleedkamerbediende aan 

te nemen van het biologische geslacht dat daarbij 

past. Jongens zouden gebruik mogen maken van 

meisjestoilet- en douchegelegenheden en aan 

meisjessporten mogen deelnemen als ze zich als 

vrouw identificeren. Betekent dat een eerlijke of 

gelijke behandeling met het oog op alle 

biologische vrouwen? Zullen die zich niet 

onteerd, vernederd, onveilig en gekwetst voelen 

door dergelijk onduldbaar gedrag? 

d. Er zouden ”veilige scholen” worden opgericht 

die garanderen dat kinderen al op de 

kleuterschool wordt geleerd hun seksualiteit te 

verkennen. Hun zou worden geleerd dat ze 

zichzelf niet hoeven te accepteren zoals ze 

geboren zijn, en dat ze hun biologische geslacht 

kunnen laten veranderen als ze dat willen. Zij 

kunnen op school ”seksuele therapie” krijgen 

zonder zelfs maar de toestemming van hun eigen 

ouders. Therapie om kinderen te helpen zich te 

vereenzelvigen met zoals zij geboren zijn, zou 

echter verboden zijn. Is dit eerlijk of 

gelijkwaardig? 

e. Het gebruik van traditionele 

voornaamwoorden zou veranderen. Er zijn al 

voorstellen om geslachtswoorden zoals hij, hem, 

zij, haar enzovoort verplicht te vervangen door 

niet-genderspecifieke voornaamwoorden. Stel je 

de totale verwarring voor die dit zou veroorzaken 

bij mensen die betrokken zijn bij wetshandhaving, 

geneeskunde, onderwijs, historische documenten 

en groepsaccommodaties. Zij zouden geen 

woorden meer kunnen gebruiken die aangeven of 

iemand man of vrouw is. Is het eerlijk of 

gelijkwaardig jegens degenen die als man of 

vrouw willen worden aangeduid wanneer alle 

verwijzingen naar hun geslacht worden 

geschrapt? 

Hoopvol 

De Equality Act is allesbehalve eerlijk en 

gelijkwaardig. Erger nog, zij treedt de beginselen 

van Gods Woord en Zijn geschapen orde van 
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leven, gezin en vrijheid met voeten. Deze Act is 

een systematische, vastberaden verwerping van 

de grondbeginselen van het christendom. 

Wij leven in moeilijke tijden en onze kinderen 

groeien op in een onrustige wereld, doelwit van 

verspreiding van deze ideologie. Meer dan ooit 

hebben we Bijbels genormeerd beleid nodig, 

vormgegeven in VRIJE democratische rechtstaten. 

(Transatlantic) Christian Council International zet 

zich daar actief voor in. In Amerika en ook bij 

internationale organisaties als de VN en lidstaten. 

Gerechtigheid verhoogt immers de volken?  

Voor Amerika is de komende tijd gevuld met 

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

veranderen, maar God verandert niet. Heeft Hij 

er nog 7000 in Amerika die hun knieën niet 

hebben gebogen voor deze tijdgeest? Zijn er die 

actief zijn aan de troon der genade en de Heere 

smeken om genade en barmhartigheid? Zijn er 

leiders, en steunen wij die, die ons willen leiden 

volgens de beginselen van Gods Woord? Ninevé 

werd gespaard toen het zich bekeerde en tot God 

riep om genade. Amerika moet op zijn knieën 

gaan en hetzelfde doen. 

John Van Der Brink is directeur van de 

Netherlands Reformed Christian School in 

Pompton Plains (New Jersey) en lid van de Board 

of Directors van Christian Council International 

(CCI) in Washington DC, zusterorganisatie van 

Transatlantic Christian Council (TCC) in 

Nederland. Henk Jan van Schothorst is oprichter 

en bestuurder van TCC en CCI. 

In het Reformatorisch Dagblad, 2 april 2021:  

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

op-gelijke-behandeling-brengt-oneerlijkheid 

  

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

Werkvelden 

"Mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen 
geschapen" - Mondelinge verklaring 
Genève -24 juni over SOGI 

 

Geachte heer Madrigal-Borloz, 

Als directeur van de Transatlantic Christian 

Council, een door de ECOSOC geaccrediteerde 

NGO, dank ik u voor de mogelijkheid om een 

bijdrage te leveren met betrekking tot uw verslag 

over "Gender, seksuele geaardheid en 

genderidentiteit". 

Aangezien uw verslag nog niet beschikbaar is, 

verwijzen wij naar uw oproep tot inbreng. Vanaf 

de eerste zin wordt gender geïntroduceerd als 

theorie, welke formulering de pretentie van 

verifieerbare wetenschap bevat. Het portretteert 

gender als een sociale constructie of sociaal 

gecreëerd. Wij zijn van mening dat de 

gendertheorie een ideologie is. Op 

wetenschappelijke basis geloven wij dat seksen 

gebaseerd zijn op biologie. Wij geloven ook dat 

God de mens mannelijk en vrouwelijk schiep, 

volgens de Bijbel in het boek Genesis 1:27: 

[Quote] "Zo schiep God de mens naar zijn beeld, 

naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk 

en vrouwelijk schiep Hij hen." [Unquote]. Dat is 

niet veranderd. Wij erkennen ook dat alle 

mensen gevangen zijn in hun zondige natuur, 

waarin zij gevallen zijn, en dat zij verlossing nodig 

hebben. Dat is mogelijk door de komst in de 

wereld en de reddende genade en het offer van 

Jezus Christus, Zoon van God. 

Onze kritische inbreng vraagt om een 

herbezinning, maar ligt ook in de erkenning van 

de inherente waardigheid van ieder mens als 

beelddrager van God, die het recht van ieder 

individu respecteert om, voor zover haalbaar, in 

vrijheid te leven. - Dank u. 

 

TCC statement gevolgd: geen abortus en 
genderideologie in VN-bevolkingsresolutie 
 

 

CPD 54 - eind april 2021, New York 

Door: Peter Smith - Vertegenwoordiging bij de VN 

De TCC leverde een uitstekende bijdrage aan een 

raadpleging die in februari van dit jaar door de 

VN werd gehouden, over de vraag waarom er 

geen consensus kon worden bereikt tijdens de 

recente CPD-vergaderingen. De inbreng kan hier 

worden bekeken. En hier in het Nederlands. 

Met meer dan 25 jaar ervaring in het bijwonen 

van VN-vergaderingen ben ik nog steeds geschokt 

als ik luister naar de onzin die door zoveel landen 

wordt verkondigd. Ik moet denken aan Romeinen 

1:24 waar "God hen overgaf in de zondige 

begeerten van hun hart.....". 

https://www.un.org/development/desa/pd/content/future-role-and-organization
https://www.un.org/development/desa/pd/content/future-role-and-organization
https://www.un.org/development/desa/pd/content/future-role-and-organization
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_ngo-statement_tcc.pdf
https://www.tccouncil.org/news-events/news/2021/antwoord-van-de-transatlantic-christian-council-op-vragen-over-de-toekomstige
https://www.youtube.com/embed/KPbVuTCmZiA?feature=oembed
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De vergadering van vorige week in New York, die 

ik via internet heb gevolgd, was de Commissie 

Bevolking en Ontwikkeling, CPD54.  Het 

onderwerp was : 

Bevolking, voedselzekerheid, voeding en 

duurzame ontwikkeling. 

Je zou denken dat dit alleen over 

voedselproductie enz. zou gaan, maar dan heb je 

het mis. Finland heeft zich sterk gemaakt voor 

abortus en seksuele rechten en 81 landen hebben 

dit gesteund. Er moet veel gedreigd en 

geïntimideerd zijn om zoveel landen te krijgen, 

stel ik me zo voor. 

Toen ik in 1996 de onderhandelingen over de 

voedseltop in Rome bijwoonde, zei een vrouw in 

mijn kerk hier in Schotland tegen mijn vrouw: 

"Waarom is Peter op een voedseltop, is hij niet 

gewoon anti-abortus? Mijn vrouw moest 

uitleggen dat honger en voedselschaarste volgens 

de VN verholpen kunnen worden door al die 

arme kinderen te aborteren. De VN zegt dit soort 

dingen niet zo ronduit, maar hier volgt een 

voorbeeld uit Finland van hun hierboven 

genoemde verklaring. 

"Voeding, voedselzekerheid, duurzame 

ontwikkeling en seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten zijn nauw met elkaar 

verbonden en versterken elkaar..... Vanwege 

deze onderlinge verbanden is een intersectionele 

aanpak nodig om niemand achter te laten." 

Om bovenstaande verklaring te interpreteren, zal 

ik het in mijn eigen woorden herhalen. Om 

genoeg voedsel te krijgen heb je seksuele 

immoraliteit en abortus op verzoek nodig. Te 

weinig voedsel komt omdat er te veel arme 

mensen zijn. Omdat al deze zaken met elkaar 

verband houden zijn seksuele en abortusrechten 

essentieel om genoeg voedsel te krijgen.  Dit is 

een leugen omdat bevolkingsgroei en 

economische groei niet met elkaar in verband 

staan. 

Vorig jaar was er geen resultatendocument 

vanwege de COVID. De drie jaar daarvoor was er 

ook geen document omdat de door Trump 

benoemde mensen in de VS-delegatie ervoor 

zorgden dat abortuspromotie en andere nare 

ideeën werden onderdrukt. Dus het VN 

Secretariaat, de Population Division , UNFPA en 

de rijke landen waren wanhopig op zoek naar een 

document om "vooruitgang" te boeken. 

Het slotdocument was niet al te slecht, slechts 

vier verwijzingen naar seksuele en reproductieve 

gezondheid, tien verwijzingen naar gender, en vijf 

verwijzingen naar het gezin. De 

soevereiniteitsparagraaf was goed : 

OP2.  Bevestigt ook het soevereine recht van elk 

land om de aanbevelingen van het 

actieprogramma of andere voorstellen in deze 

resolutie uit te voeren, in overeenstemming met 

de nationale wetgeving en 

ontwikkelingsprioriteiten, met volledig respect 

voor de verschillende religieuze en ethische 

waarden en culturele achtergronden van zijn 

bevolking en in overeenstemming met de 

universeel erkende internationale 

mensenrechten. 

Na de aanneming van een "consensus"-document 

in de VN maken verschillende delegaties 

voorbehoud en leggen zij interpretatieve 

verklaringen af. De verklaring van de Heilige Stoel 

was zoals gewoonlijk uitstekend. Zij betreurden 

dat er niet werd verwezen naar een gezinsbewust 

beleid. Vervolgens vermeldden zij dat seksuele en 

reproductieve gezondheidszorg enz. geen abortus 

of abortieve producten omvat. Ook geslacht was 

gewoon biologie, alleen mannelijk en vrouwelijk. 

Ik heb me vaak afgevraagd waarom de rijke 

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

herinner me een Afrikaanse afgevaardigde die 

tegen me zei: "Jullie Europeanen moeten je 

ouders haten."  Tijdens de recente lock-down, 

heb ik een aantal goede mensen op YouTube 

bekeken. Een van hen is Dr. Thomas Sowell. Hij is 

een Afro-Amerikaanse conservatief, met een 

https://familywatch.org/wp-content/uploads/sites/5/2021/05/CPD54.pdf?inf_contact_key=423b662b94d20749adeb7e6438af3849d18a532c4142cb79caf2b269de1401fa
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doctoraat in de economie. In een van zijn citaten 

zei hij dat ultralinkse politici het kerngezin 

verachten, vooral de gezagsgetrouwe, 

godvrezende mensen die hard werken en niet 

afhankelijk zijn van overheidssteun. Als iedereen 

zo was, zouden we al die extreem-linkse politici 

die zich met ons leven willen bemoeien, niet 

nodig hebben. Ik vond dit een zeer scherpzinnige 

observatie van Dr. Sowell, ik zou u aanraden 

enkele van zijn interviews te bekijken. 

Voor een uitgebreider verslag, klik hier (EN) 

Inbreng ter herdenking van de internationale dag 
van het gezin van de VN – 17 mei 2021 

 

Wij gaan uit van een wereldbeeld waarin een 

mens enerzijds onaantastbare waardigheid heeft, 

met voor iedereen gelijke aanspraak op 

grondrechten. Anderzijds is er de erkenning dat 

de mens imperfect is en geneigd tot het kwaad en 

tot machtsmisbruik. Deze ongemakkelijke 

waarheid is ook de reden voor de invoering van 

”checks and balances” door scheiding der 

machten: rechterlijk, uitvoerend en wetgevend. 

Als een in identiteitsgroepen opgesplitst volk 

lijken onze opponenten deze kernwaarheden te 

verwerpen, in te wisselen of te herdefiniëren, 

zodanig dat iedere groep en elk individu het recht 

heeft om voor zichzelf te beslissen wat zijn 

waarheid is. Deze geclaimde of ervaren 

waarheden moeten vervolgens door iedereen 

worden geaccepteerd. Wie niet meegaat in deze 

tot politieke correctheid leidende 

identiteitspolitiek, wordt weggezet als xenofoob, 

racistisch, homofoob, enzovoorts. Zo wordt onder 

de dekmantel van inclusiviteit, diversiteit en 

sociale gerechtigheid ‘voor allen’, onvrijheid 

opgelegd. Een afrekencultuur met het fout 

geachte verleden, waarbij het hele systeem moet 

worden ontmanteld en hervormd en er een eind 

moet komen aan veronderstelde ”blanke 

overheersing”. Het probleem zit echter niet in het 

systeem, maar in de mens. Ontkenning van deze 

waarheid is de bron van alle problemen. Only 

united we stand, diversified we fall. 

 

 

 

Status van waarnemer bij de Afrikaanse 
Unie aangevraagd 
 

Onze adviseur in Addis Abeba heeft de aanvraag 

opgesteld om de status van waarnemer te 

verkrijgen bij de Afrikaanse Unie. De ontvangst 

hiervan is inmiddels formeel bevestigd door het 

secretariaat van de AU. 

Wij hopen en bidden dat wij ook hier spoedig 

onze invloed kunnen doen gelden. 

Media 

30 april 2021 Online Conferentie "In God 
we Trust"                            
de eerste 100 dagen Biden 

(Transatlantic) Christian Council International 

organiseerde een avond over de nieuwe wind die 

https://www.tccouncil.org/sites/default/files/T067CPD2021long.pdf
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met president Joe Biden waait vanuit Washington 

DC. Wat betekent zijn agenda voor ons en onze 

kinderen in Nederland, de VS en wereldwijd, met 

extra focus op de vrijheid van onderwijs. Hier 

kunt u de livestream terugkijken. Het programma 

start op min. 7:06. 

 

 

Uitgelicht! 3 mei 2021 - Henk Jan van 
Schothorst over het Amerikaans 
presidentschap van Biden 
 

Al meer dan 100 dagen is Joe Biden de 

Amerikaanse president. Lukt het om een 

president te zijn voor alle Amerikanen en hoe 

kijken Amerikaanse christenen naar hem? 

 

 

 

Culturele oorlog  
Door: John Van Der Brink - Mei 2021 

               

Er is een culturele oorlog aan de gang in Amerika 

en die wordt elke dag erger. Zoals alle oorlogen 

treft deze niet alleen de "soldaten" in de 

frontlinies, maar de uitkomst treft ook iedere 

man, vrouw en kind die zij vertegenwoordigen. 

Zoals alle oorlogen bestaat ook deze uit een reeks 

gevechten, sommige hier en sommige daar, maar 

collectief is er een "leger" dat het leven in 

Amerika van de ene bestaanswijze naar iets heel 

anders verplaatst. De gevolgen zullen zich 

waarschijnlijk uitstrekken tot in elk huis, elke 

school, elk bedrijf en mogelijk elke kerk in 

Amerika. Er is een beweging om de manier 

waarop we denken en ons dagelijks leven leiden 

te veranderen. 

De veranderingen gaan zo snel dat het moeilijk is 

ze allemaal bij te houden. Maar in zekere zin 

hoeven we niet verbaasd te zijn over wat we 

vandaag zien gebeuren, want we zijn al vele jaren 

geleidelijk op weg naar de val die we vandaag 

zien gebeuren. De beslissingen die vandaag in de 

zalen van het Congres worden genomen, 

weerspiegelen de waarden van Amerikanen die 

zijn opgegroeid in gezinnen en scholen waar het 

Woord van God grotendeels afwezig was. Dat 

resulteert in een wereldbeeld en een manier van 

denken die volkomen vreemd is aan het 

traditionele Bijbelse Christendom. Dus, wat 

"goed" en wat "slecht" is, is niet gebaseerd op de 

Bijbel, maar op wat de verdorven mensheid goed 

acht voor de samenleving. Dit leidt tot het 

onvermijdelijke conflict dat we vandaag overal 

om ons heen zien. 

Er zijn verschillende "veldslagen" in deze 

culturele oorlogsvoering die vandaag de dag 

https://www.youtube.com/embed/FVM6rLHeAmc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/93JqjY2wQhA?feature=oembed
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woedt. Hieronder volgt een korte beschrijving 

van een aantal van hen. 

a.      Strijd om Gender Identiteit - Een van de 

grootste gevechten die in deze culturele oorlog 

wordt uitgevochten gaat over gender definitie en 

gelijkheid. De Bijbel spreekt duidelijk over twee 

geslachten - man en vrouw. Dat blijkt ook 

duidelijk uit onze biologische samenstelling. We 

hebben of XX chromosomen of we hebben een 

XY chromosoom. Maar als we vinden dat we het 

recht hebben om Bijbelse voorschriften te 

verwerpen, dan is het voor ons oké om te denken 

dat we dat kunnen veranderen of ons kunnen 

gedragen op een manier die niet in 

overeenstemming is met onze schepping. Dus, er 

zijn twee wereldbeelden in competitie hier. Of de 

Bijbel is onze gids of de verdorven mens is onze 

gids. Zijn we een natie onder God of worden we 

geregeerd door de principes van mensen? 

De Gelijkheidswet is een manifestatie van dit 

conflict. Het is nieuwe wetgeving die in feite zegt 

dat het christelijke wereldbeeld terzijde moet 

worden geschoven en het onchristelijke 

wereldbeeld moet worden gevolgd. Is dat 

gelijkwaardig? Is dat eerlijk? 

b.      Strijd om de rechten van de vrouw - Een 

andere strijd in de cultuuroorlog is de plaats van 

de vrouw in de samenleving en in de kerk. Deze 

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

dit moment een koortsachtig hoogtepunt bereikt. 

Het idee van de primaire rol van de vrouw als 

moeder in het gezin is een Bijbels voorschrift 

waar veel Amerikanen nog steeds aan 

vasthouden. Maar er is een groeiende bevolking 

in Amerika die de vrouw wil emanciperen van die 

Bijbelse rol. Vrouwen moeten "vrij" zijn in alle 

opzichten. Deze gedachte is zelfs de kerk 

binnengedrongen waar er vrouwelijke 

ouderlingen en diakenen en zelfs predikanten 

zijn. Deze strijd is door Satan ontworpen om 

Bijbels denken en leven uit onze samenleving te 

verwijderen. 

c.       Strijd om Respect en Autoriteit - Respect 

voor autoriteit is een ander gebied van de 

samenleving waar een strijd aan de gang is. De 

Bijbel vertelt ons dat God gezag thuis, op school, 

in de kerk en in de samenleving heeft ingesteld 

en dat dit bedoeld is als een zegen. De mens 

heeft structuur en gezag nodig om te overleven 

en te gedijen. Maar er is een hele generatie die 

geleerd heeft vragen te stellen, te betwisten, uit 

te dagen en zelfs weerstand te bieden en gezag af 

te wijzen als de regels hen niet bevallen. De Bijbel 

leert ons dat wij moeten gehoorzamen, tenzij de 

gezagsdragers ons vragen iets te doen wat tegen 

Gods Woord ingaat. De veronachtzaming van 

gezag heeft in veel Amerikaanse steden geleid tot 

chaos en verwoesting en veel gemeenschappen 

worden steeds onveiliger.  

d.      Strijd om de grenzen - Amerika is lang 

beschouwd als het land van de mogelijkheden en 

mensen uit de hele wereld willen hierheen 

komen om er deel van uit te maken. Wij hebben 

een legaal systeem van immigratie dat wordt 

beheerst door wet en orde.  Maar onder dat 

systeem bevindt zich een illegaal systeem dat 

wordt beheerst door politieke belangen, 

financiële intriges en misdaad en dat werkt met 

leugens en bedrog. God is een God van orde en 

Hij eist dat alle dingen fatsoenlijk en in orde 

worden gedaan. Zij die de juiste 

immigratieprocedures volgen, worden 

ontmoedigd door anderen die niet verplicht zijn 

de regels te volgen. 

e.      Strijd om het ongeboren leven - Deze strijd 

is al tientallen jaren aan de gang en woedt tot op 

de dag van vandaag. Het is ook geworteld in twee 

totaal verschillende wereldbeelden. De ene visie 

erkent dat God de gever van het leven is, dat wij 

naar het beeld van God zijn geschapen, en dat 

God alleen bepaalt wanneer het leven moet 

eindigen. De andere opvatting beschouwt de 

mens slechts als een verzameling cellen, zonder 

ziel, en dat wij zelf moeten kiezen wanneer wij 

het leven beginnen en beëindigen. Degenen die 
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deze visie aanhangen, verbergen de moorddadige 

daad van abortus vaak met mooi klinkende 

woorden als "recht om te kiezen", maar de 

resulterende dood van de ongeborene blijft 

hetzelfde. 

f.        Strijd tussen de rassen - Tenslotte zijn wij 

thans getuige van een zeer abstracte vorm van 

vooroordeel dat de rassen in ons land opnieuw 

verdeelt. Er zijn krachten die de vlammen van 

wantrouwen en scheiding aanwakkeren. We 

horen steeds meer over White Supremacy, Cancel 

Culture en Black Lives Matter, Antifa, vermeende 

raciale onrechtvaardigheden, rassengelijkheid en 

rechtvaardigheid. Waar komt al deze onrust 

vandaan? Helaas profiteren sommige van onze 

politieke leiders in tijden van raciale onrust, en in 

plaats van te werken aan het oplossen van deze 

problemen laten ze ze etteren en groeien voor 

persoonlijk gewin. 

g.      Strijd om de begeerde dollar - De welvaart 

die we in Amerika ervaren heeft velen tot 

materialisme gebracht. Eerlijkheid, medeleven, 

geven, delen, liefde voor mijn naaste, zijn 

allemaal christelijke principes. Hebzucht, 

egoïsme, hamsteren, en liefde voor tijdelijke 

bezittingen staan aan de andere kant. Winstbejag 

door bedrijven staat vaak in de weg van zorg voor 

de armen en de onderdrukten van de wereld. 

Zelfs het christelijke deel van onze samenleving is 

zo seculier en dus wereldvreemd geworden. 

Deze dingen zijn Amerika fundamenteel aan het 

veranderen. Als het zo doorgaat, zullen we 

spoedig geen natie meer herkennen die gesticht 

is op de principes van Gods Woord. En dat is nu 

juist het doel. Veel leiders in ons land schijnen 

alle Bijbelse autoriteit en de invloeden van een 

christelijk wereldbeeld te willen verwijderen. Zij 

willen een seculiere samenleving in plaats van 

"één natie onder God". 

Er zijn waarschijnlijk meer "veldslagen" op te 

sommen die deel uitmaken van deze culturele 

oorlog. Er is zoveel onrust en beroering in deze 

gebroken wereld. Beste ouders en vrienden, dit is 

de wereld waarin onze kinderen opgroeien. 

Binnenkort zullen zij als volwassene hun plaats 

innemen in dit verdeelde land. Wat kunnen wij 

doen om hen te helpen in hun opgroeiende 

jaren? 

1.      We moeten hen helpen begrijpen wat er 

gebeurt, maar ook waarom het gebeurt. Dit zijn 

niet zomaar losstaande gebeurtenissen. Er is een 

seculier wereldbeeld dat hen samenbindt. Wij 

moeten hen helpen begrijpen dat wat deze 

gebeurtenissen verbindt een systematische 

poging is om God en Zijn gezag te verwerpen. 

2.      We moeten hen ook laten zien waar deze 

onrust en verwarring begon. In het paradijs kozen 

wij ervoor onze eigen heerschappij te vestigen. 

Wij rebelleerden tegen God, en de rebellie die wij 

vandaag de dag zien gebeuren is slechts een 

uitbreiding van hetzelfde. 

3.      Wij moeten hen helpen een christelijk 

wereldbeeld te ontwikkelen. Dat betekent dat wij 

hen moeten laten zien dat zij het leven in al zijn 

veranderingen moeten zien vanuit het licht van 

de Schrift. Wat wij zien gebeuren zou geen 

verrassing moeten zijn. Het is verklaarbaar. 

Wanneer een groot deel van onze volwassen 

bevolking is opgegroeid zonder kerk of christelijke 

school, is hun geweten, hun gevoel voor goed en 

kwaad, erg vervormd. Vaak weten ze niet eens 

dat daden zondig kunnen zijn. 

4.      Wij moeten wijzen op de zaden van rebellie 

die zich in ons eigen leven openbaren. Het is 

gemakkelijk om de fouten te zien in de 

maatschappij om ons heen, maar dat moet 

dienen als een spiegel om onze eigen fouten te 

zien. Als we dat zien, zullen we niet hoogmoedig 

zijn in het veroordelen van anderen, maar zal er 

een zeker mededogen en medelijden zijn voor 

anderen en ook voor onszelf. 

5.      Wij moeten hen wijzen op de enige hoop die 

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

leren buigen voor onze beledigde Maker. Dat is 

precies wat we niet echt willen doen, zelfs als we 
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gereformeerde en kerkgaande mensen zijn. De 

genadetijd is juist met dat doel aan ons en onze 

kinderen gegeven. O, dat de Heer Zijn Geest over 

ons en onze kinderen zou uitstorten, opdat wij 

mogen leren buigen voordat het te laat is. 

6.      Tenslotte mogen wij spreken over de troost 

en veiligheid van hen die geleerd hebben hun 

toevlucht te zoeken tot de Ark van Veiligheid, de 

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

de hoogte om te heersen, Die beloofd heeft Zijn 

nooddruftigen nooit te verlaten of in de steek te 

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

Hij kan wijsheid en discretie, trouw en volharding 

geven. In Hem is er rust en veiligheid voor alle 

verdrukten. 

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

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

ouder die de juiste richting kan geven voor wat 

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

van genade. Daar kan de vermoeide rust vinden. 

Moge ieder van ons die rust vinden, voor zichzelf, 

voor onze lieve kinderen en kleinkinderen, voor 

onze leerlingen, en voor een komende generatie. 

Hij heeft nog nooit een bedelaar afgewezen. 

John Van Der Brink is directeur van de 

Netherlands Reformed Christian School in 

Pompton Plains (New Jersey) en lid van de Board 

of Directors Christian Council International (CCI), 

zusterorganisatie van Transatlantic Christian 

Council (TCC). 

 
Bescherming van leven, gezin en vrijheid 
vraagt aller inzet 

 

Door: Henk Jan van Schothorst 

Verschenen in het Reformatorisch Dagblad 

Een nieuwe poging tot internationale 

normstelling rond ”gender” en abortus als 

mensenrecht dreigt. Laten we dus het 

ongeboren leven, het natuurlijke gezin en de 

godsdienst- en onderwijsvrijheid fel verdedigen. 

Deze maand is Europa opnieuw het centrum van 

ethische en morele dieptepunten. Denk aan het 

rapport van socialistischen huize dat deze week in 

het Europees Parlement (EP) ter stemming 

voorligt. De titel klinkt heel medemenselijk: ”de 

situatie van seksuele en reproductieve 

gezondheidszorg en rechten (SRGR) in de EU 

vanuit het perspectief van de gezondheid van 

vrouwen”. Hij maskeert echter een 

levensgevaarlijke inhoud en roept op tot een 

veelheid aan verschrikkingen. 

Een enkel punt uit de resolutie van zo’n veertig 

bladzijden gaat over invoering van alomvattend 

seksualiteitsonderwijs op scholen, zogezegd in lijn 

met wetenschap, passend bij de leeftijd en niet-

oordelend, zonder toestemming vooraf van 

ouders. De resolutie zegt dan te handelen in lijn 

met standaarden van internationale organisaties 

als de Wereldgezondheidsorganisatie en gedane 

toezeggingen bij de Internationale Conferentie 

over Bevolkingsontwikkeling van de Verenigde 

Naties (VN). Verder roept ze op tot vrije 

anticonceptie, tot afschaffing van het recht op 

gewetensbezwaren bij abortus en tot vergoeding 

van geslachtsveranderingsoperaties, ook bij 

minderjarigen. 

Het meest verstrekkend is dat de resolutie 

abortus als afdwingbaar mensenrecht wil 

vastleggen. Bewust gaat men hier in tegen 

internationale afspraken en verdragen en 

wetgeving in lidstaten. En dan hebben we het er 

nog niet eens over dat abortus geen 

gezondheidskwestie is, en dat dit onderwerp 

helemaal niet onder de bevoegdheden van het 

Europees Parlement valt. Met vereende krachten 

zetten we daarom met diverse betrokken 

organisaties en Europarlementariërs pogingen in 

het werk om van dit rapport af te komen. 

https://www.rd.nl/artikel/932781-bescherming-van-leven-gezin-en-vrijheid-vraagt-aller-inzet
https://www.rd.nl/artikel/932781-bescherming-van-leven-gezin-en-vrijheid-vraagt-aller-inzet
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”Verdeelde Naties” 

Een ander zorgrapport is op 24 juni aan de orde 

in de VN Mensenrechtenraad in Genève. De 

zogenoemde VN Onafhankelijke Expert 

presenteert dan zijn ”Verslag inzake bescherming 

tegen geweld en discriminatie op grond van 

seksuele oriëntatie en genderidentiteit”. Deze 

expert moet dat namelijk gaan onderzoeken in 

lidstaten en daarover rapporteren. 

Eind 2016 is deze uiterst omstreden post (met 84 

lidstaten voor, 77 tegen en 16 onthoudingen) 

toegevoegd aan de VN-systemen. Bij de eerste 

consultatie met niet-gouvernementele 

organisaties (ngo’s) in Genève brachten wij in: 

„Een meerderheid van de lidstaten van de 

Verenigde Naties stemde niet voor uw mandaat. 

Dit komt door tegenstrijdige wereldbeelden en 

religieuze principes. Voor onze Council (= Raad) 

lijkt het erop dat de initiatiefnemers van dit 

mandaat een gemeenschap van Verdeelde Naties 

creëren, in plaats van Verenigde Naties. Hoe 

ervaart u deze realiteit en hoe gaat u om met de 

tegenstrijdige visies in verband met uw 

mandaat?” 

De ervaring met de voortvarende werkwijze en 

gedrevenheid van de VN Onafhankelijke Expert 

tot invoering van gender als theorie in plaats van 

ideologie belooft niet veel goeds. In lijn met de 

door ons geleverde input, die 16 pagina’s telt, 

zullen we deze bezorgdheid ook inbrengen in een 

mondeling statement bij de behandeling op 24 

juni. 

G7 

Begin deze maand kwam president Biden naar 

Europa. Zijn verkiezing tot president van Amerika 

en de ontstane Democratische meerderheid in de 

Verenigde Staten waren een mokerslag voor 

voorstanders van leven, gezin en godsdienst- en 

onderwijsvrijheid, binnen en buiten de VS. 

Een van de vele voorbeelden die dit illustreren, is 

het slotcommuniqué van de jaarlijkse ontmoeting 

van de Groep van Zeven (G7, forum van zeven 

rijke industrielanden), die plaatsvond in het 

Verenigd Koninkrijk: ”A Shared Agenda for Global 

Action to Build Back Better”. Men gaat vol voor 

gendergelijkheid en SRGR, inclusief abortus, iets 

wat president Trump verhinderde. 

Verder pleitte de Franse president Macron voor 

nauwe samenwerking met het zogenaamde 

Generation Equality Forum (30 juni tot 2 juli in 

Parijs), dat uitgaat van feministische activisten, 

Mexico, Frankrijk en de VN-vrouwenorganisatie. 

Zij strijden voor een versnelde vooruitgang inzake 

vrouwenrechten en gendergelijkheid in de 

aanloop naar 2030. Onze registratie en deelname 

aan dit forum is bevestigd, maar we zochten in 

het optiemenu van actiecoalities tevergeefs naar 

een groep van prolife- en family-

vertegenwoordigers. 

Neokoloniaal 

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

per hoofd gestemd, maar besloten met 

consensus. Daardoor kunnen rijke westerse 

landen vaak niet hun omstreden agenda met 

abortus-, gender- en seksuele rechten 

doordrukken ten overstaan van arme landen. Die 

landen hebben vaak een behoudender 

wetgeving. 

Onlangs trok een voormalige vertegenwoordiger 

bij de Verenigde Naties namens zijn Afrikaanse 

land bij ons aan de bel. Tot zijn schrik had hij ook 

de kleine lettertjes gelezen in het nieuwe, 

bindende onderhandelingsresultaat van het 

Partnerschap van de Europese Unie met de 79 

landen tellende Afrika-Caribbean-Pacific (ACP). 

Dit op 15 april overeengekomen resultaat telt 

maar liefst 187 pagina’s. Als de EU-lidstaten het 

unaniem goedgekeuren en het EP en de 

afzonderlijke landen van de ACP dat ook doen, 

dan gaat het per eind 2021 in voor een nieuwe 

periode van twintig jaar. 

Deze Afrikaan was ermee bekend dat 

internationale organisaties soms verbloemende 

taal en schijnbare details gebruiken. Hij doorzag 

dat de EU via deze achterdeur zaken oplegde als 

invoering van allesomvattend seksueel onderwijs 



 

 

 

23 

en abortus faciliteiten. Dat gaat echter in tegen 

wetgeving in veel naties. 

Tot december hebben we de tijd om dit bekend 

te laten worden bij leden van het Europees 

Parlement en de groep desbetreffende landen. In 

de hoop dat er tegenstemmen komen tegen deze 

nieuwe, neokoloniaal aandoende truc van de 

Europese Unie. 

Niet neutraal 

Veel meer zou te zeggen zijn over de vraag hoe 

het is gekomen dat dit soort onderwerpen de 

internationale agenda’s domineren. En waarom 

niet natiestaten, maar pressiegroepen en 

(gesubsidieerde) progressieve ngo’s als de 

eigenlijke aandrijvers van veranderingen gelden. 

Pas heel laat hebben christelijk georiënteerde 

ngo’s begrepen dat door of via de Verenigde 

Naties en de Europese Unie nagestreefde doelen 

als mensenrechten en ”global governance” 

(regelgeving voor problemen die zich over 

landsgrenzen uitstrekken) allesbehalve neutraal 

zijn en dat plaatsnemen aan tafel geen luxe maar 

een noodzaak was. Daarom: alle hens aan dek ter 

verdediging van het ongeboren leven, het 

natuurlijke gezin en de vrijheid van godsdienst en 

onderwijs. 

De auteur is oprichter-bestuurder van 

Transatlantic Christian Council (International) 

(TCC in Nederland, CCI in VS). > tccouncil.org 

 

Uitgelicht! 23 juni 2021 - Henk Jan van 
Schothorst over de ‘anti-homowet’ in 
Hongarije 
 
Hongarije ligt flink onder vuur door hun anti-

homowet. De Europese commissie wil een 

waarschuwingsbrief sturen naar de Hongaarse 

regering. In welke mate heeft Europa het recht 

om zich te bemoeien Hongaarse wetgeving? 

 

Is Christelijk onderwijs in Amerika in gevaar 
- De tweede 100 dagen 
Door: John Van Der Brink 

Tegen de tijd dat u dit leest, 

zal de nieuwe regering al 

meer dan 200 dagen aan het 

bewind zijn. De nieuwe 

regering heeft reeds een nieuw beleid en 

ingrijpende culturele veranderingen ingevoerd, 

en er zijn nog meer veranderingen op til.  

In het vorige nummer hebben wij kort aandacht 

besteed aan de volgende inspanningen van 

Biden/Harris: 

a. Bevordering van LGBTQ-beleid 

b. Bevordering van radicaal seksueel 

opvoedingsbeleid. 

c. Promotie van door de staat goedgekeurde 

schoolboeken die de geschiedenis van onze natie 

herschrijven. 

d. Bevordering van een nieuw wereldbeeld 

dat christelijke waarden weglaat. 

e. Bevordering van de Gelijkheidswet. 

Dit beleid zal, indien het ongecontroleerd blijft, 

spoedig doordringen tot bijna elk gebied van het 

leven in ons land. De basis is reeds gelegd voor 

meer wetten en beleidsmaatregelen die 

rechtstreeks van invloed zijn op onze 

godsdienstige vrijheden. De vrijheid die wij thans 

op onze christelijke scholen genieten, zal niet 

https://www.youtube.com/embed/xZKfPdEcPVU?feature=oembed
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tegen de gevolgen daarvan worden beschermd. 

Hier volgen nog vier punten van zorg.  

1.  Nieuwe minister van Onderwijs Betsy de 

Vos is vervangen door Dr. Miguel Cardona, de 

eerste Latino die dat ambt bekleedt als onderdeel 

van de inspanningen van Biden om zijn 

administratie te diversifiëren. Hij belooft terug te 

keren naar het onderwijsbeleid uit het Obama-

tijdperk, dat "gelijkheidsmaatregelen" bevordert 

die ouders straffen die het zich niet kunnen 

veroorloven om niet naar hun plaatselijke 

openbare scholen te gaan, en dat Bijbelse 

onderscheidingen over seks bij het gebruik van 

openbare toiletten negeert, immorele seksuele 

voorlichting in gezondheidslessen bevordert, en 

oneerlijke beleidsmaatregelen in competities 

doorvoert. Fundamenteel gezond verstand lijkt 

veel van onze leiders te zijn ontgaan.  

2. Gay Pride gepromoot over de hele wereld 

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra 

wordt vervangen door een nieuwe ambassadeur. 

Ondertussen toont de Amerikaanse ambassade in 

Nederland al trots de regenboogkleuren van de 

sexuele revolutie en viert en promoot gay pride in 

haar beleid en op haar website. Wat hier en op 

andere plaatsen opvalt is de stelligheid waarmee 

deze revolutie door de regering Biden wordt 

gepusht. Biden heeft beloofd de meest agressieve 

LGBTQ promotor van alle presidenten te zijn, en 

hij maakt deze belofte waar. Overal waar je komt, 

wordt deze agenda "in je gezicht geduwd". 

Bedrijven, politieke denktanks, zelfs veel 

religieuze organisaties zijn voertuigen geworden 

om deze beweging overal in iedereen aanwezig te 

maken.   

3. Het promoten van onchristelijke 

ideologie Voor de verkiezingen trokken groepen 

als Black Lives Matter, Antifa etc. veel aandacht 

vanwege hun relschoppende vernielingen in 

Amerikaanse steden en verzet tegen de 

politiemacht etc. Deze groepen gaven president 

Trump en zijn beleid de schuld van het aanzetten 

tot hun acties. Maar Amerikanen verzetten zich 

tegen deze zinloze vernielingen, en veel van deze 

rellen zijn gestopt. Maar wat niet is gestopt in de 

promotie van de principes en ideologieën van 

deze onchristelijke groepen. De principes van 

deze radicale groepen komen elke dag naar voren 

in al het dagelijkse publieke discours en 

voorgestelde wetgeving in de nieuwe regering 

Biden.  

4. Veranderd Immigratiebeleid Tenslotte 

heeft het immigratiebeleid van de nieuwe 

regering geleid tot de grootste grenscrises in de 

geschiedenis van onze natie. Illegale immigratie 

vanaf onze zuidgrens heeft welig getierd. Golven 

van mensen, in de verwachting dat zij de grens 

kunnen oversteken, hebben de grenzen zo 

overspoeld, dat de ambtenaren niet weten wat te 

doen. Busladingen mensen die naar de overkant 

worden gesmokkeld, worden letterlijk door heel 

Amerika vervoerd naar vrijplaatssteden, en daar 

achtergelaten om in de samenleving te 

versmelten. Sommige politici stellen dat deze 

mensen werkpapieren, medische zorg en zelfs 

stemrecht moeten krijgen. Het is waarschijnlijk 

dat deze toevloed van mensen uiteindelijk de 

stemdemografie van onze natie zal veranderen 

en deze meer Democratisch zal doen overhellen. 

Is dit het uiteindelijke doel van dit roekeloze 

beleid?   

Beste ouders en vrienden, dit is de wereld waarin 

onze kinderen opgroeien. Binnenkort zullen zij als 

volwassene hun plaats innemen in dit verdeelde 

land. Wat kunnen wij doen om hen te helpen in 

hun opgroeiende jaren? 

1. We moeten hen niet alleen helpen begrijpen 

wat er gebeurt, maar ook waarom het gebeurt. 

Dit zijn niet zomaar losstaande gebeurtenissen. Er 

is een seculier wereldbeeld dat hen samenbindt. 

Wij moeten hen helpen begrijpen dat wat deze 

gebeurtenissen verbindt een systematische 

poging is om God en Zijn gezag te verwerpen. 

2. We moeten hen ook laten zien waar deze 

onrust en verwarring begon. In het paradijs kozen 

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

vandaag zien gebeuren is slechts een uitbreiding 

van hetzelfde. De wortel van wat overal om ons 

heen gebeurt, ligt in onszelf.  

3. Wij moeten hen helpen een christelijk 

wereldbeeld te ontwikkelen. Dat betekent dat wij 

hen moeten laten zien dat zij het leven in al zijn 

bewegingen en veranderingen moeten zien 

vanuit het licht van de Schrift. Wat wij zien 

gebeuren zou geen verrassing moeten zijn. Het is 

verklaarbaar. Wanneer een groot deel van onze 

volwassen bevolking buiten een kerk of 

christelijke school is opgegroeid, is hun geweten, 

hun gevoel voor goed en kwaad, erg vervormd. 

Vaak weten zij niet eens dat daden zondig 

kunnen zijn. Er is geen concept van een 

goddelijke wet.  

4. Wij moeten wijzen op de zaden van rebellie die 

zich in ons eigen leven manifesteren. Het is 

gemakkelijk om de fouten te zien in de 

maatschappij om ons heen, maar dat moet 

dienen als een spiegel om onze eigen fouten te 

zien. Als we dat zien, zullen we niet hooghartig 

zijn in het veroordelen van anderen, maar zal er 

een zeker mededogen en medelijden zijn voor 

anderen en ook voor onszelf. Onze maatschappij 

moet zich bekeren, maar wij moeten ons ook 

bekeren.  

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

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

leren buigen voor onze beledigde Maker. Dat is 

precies wat we niet echt willen doen, zelfs als we 

gereformeerde en kerkgaande mensen zijn. De 

genadetijd is juist met dat doel aan ons en aan 

onze kinderen gegeven. O, dat de Heer Zijn Geest 

over ons en onze kinderen zou uitstorten, opdat 

wij mogen leren buigen voordat het te laat is. 

6. Tenslotte mogen wij spreken over de troost en 

veiligheid van hen die geleerd hebben hun 

toevlucht te zoeken tot de Ark van Veiligheid, de 

Here Jezus Christus. Er is Iemand die opgevaren is 

in de hoogte om te heersen. Hij heeft beloofd Zijn 

nooddruftigen nooit te begeven of te verlaten. Hij 

kan moed en kracht geven voor de dag. Hij kan 

wijsheid en discretie, trouw en volharding geven. 

In Hem is er rust en veiligheid voor alle 

verdrukten. 

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

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

ouder of kerkleider die de juiste richting kan 

geven voor wat aan de horizon lijkt te liggen, 

maar er is een troon van genade. Er is een troon 

van genade - daar kan de vermoeide rust vinden. 

Moge ieder van ons smeken en die rust vinden, 

voor onszelf, voor onze lieve kinderen en 

kleinkinderen, voor onze studenten, en voor een 

komende generatie. Hij heeft nog nooit een 

bedelaar afgewezen. 

Campagne 

Hij, zij of X - Juist nú opkomen voor Leven, 
Gezin en Vrijheid wereldwijd 

 

Is uw kind bij geboorte nog jongen of meisje? 

Niet duidelijk, zo willen radicale krachten bij de 

Verenigde Naties (VN) tot norm stellen. Niet de 

biologische bouw is doorslaggevend voor je 

geslacht, het is maar net hoe je je voelt. 

Iedereen moet les krijgen in een brede 

diversiteit van seksuele oriëntaties en 

genderidentiteiten en daar zelf uit kunnen 

kiezen. In juni vergadert de VN-

Mensenrechtenraad in Genève hierover. 

  

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

waarin de meest controversiële en schadelijke 

onderdelen van programma's voor uitgebreide 

seksuele voorlichting (CSE) worden onthuld. (Met 

https://youtu.be/pJH5oZj1Cyc
https://www.tccouncil.org/sites/default/files/Flyer%20Bijlage%20RD%20TCC%20P05%20zonder%20referentie.pdf
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toestemming van https://familywatch.org/ heeft 

TCC/CCI de film in het Nederlands ondertiteld). 

 

Gesteld wordt dat wie deze aanslag op de 

scheppingsorde genderideologie durft te 

noemen, hen slachtoffer en jou dader maakt. Dan 

moet je op een ‘zwarte’ lijst. Antidiscriminatie 

moet wereldwijd heersen als supergrondrecht 

boven godsdienst- en onderwijsvrijheid. Als dat 

lukt is het gedaan met onze vrijheid en is 

ouderlijk gezag in serieus gevaar. We moeten 

opstaan hiertegen, bij de bron! (Transatlantic) 

Christian Council International (TCC-NL en zuster 

CCI-VS) doet dat. Doet u mee? 

 Met uw gift kunnen we: 

• Onze inbreng verdedigen en promoten in 

Genève en in New York. 

• Élk leven eerbiedigen en genderideologie 

wereldwijd een halt toeroepen. 

• Uw stem zijn voor leven, gezin en vrijheid 

bij internatio- nale organisaties en 

lidstaten. 

Onze inbreng ligt in de erkenning van de 

inherente waardigheid van ieder mens als 

beelddrager van God dat het recht van ieder 

individu respecteert om, voor zover haalbaar, in 

vrijheid te leven. 

Wereldwijd staan Bijbelse standaarden voor 

leven, gezin en vrijheden onder intense druk. 

Veelal rijke ‘westerse’ landen en organisaties 

pogen aanvaarding op te dringen van uiterst 

omstreden zaken als abortus, gender en seksuele 

rechten. Als afdwingbaar mensenrecht. Alsof 

armere lidstaten en burgers daar niet zelf in 

vrijheid over kunnen besluiten. Aan het oog 

onttrokken speelt deze verbeten strijd zich af op 

onze werkvelden. Wij hebben daar een stem! 

Al diverse malen is TCC/CCI als niet-

gesubsidieerde non- profit er in geslaagd om deze 

zaken uit slotresoluties te weren, zoals in maart 

en april nog in New York en met onze consultant 

bij de Afrikaanse Unie. Maar meer mensen en 

middelen zijn absoluut nodig om dit gevecht te 

voeren en onze uitgebreide mogelijkheden te 

benutten. 

Daarom vragen wij uw gebed en financiële steun 

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

2021-2023: 

‘Vrij, onverveerd’ 

Voor permanent toezicht, controle en inspraak bij 

internationale organisaties, als bevoegde en 

officieel geaccrediteerde NGO bij de VN, EU, AU, 

OVSE en bij lidstaten zoals de VS en wereldwijd. 

  

https://www.tccouncil.org/news-events/news/2021/input-tcccci-voor-verslag-sogi-onafhankelijk-expert-over-geslacht-seksuele
https://www.tccouncil.org/vrijonverveerd
https://www.youtube.com/embed/pJH5oZj1Cyc?feature=oembed
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Juli tot september 

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 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.  
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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.  

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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.youtube.com/embed/KPbVuTCmZiA?feature=oembed
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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 

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. 

https://budapestidemografiaicsucs.hu/en
https://budapestidemografiaicsucs.hu/en
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst/posts/2946637588919853
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst/posts/2946637588919853
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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

 

 

 

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. 

 
 

 

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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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. Net zoals 

de Bijbel een juist beeld geeft van de wereld om 

ons heen en hoe wij geacht worden te leven in de 
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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://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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Oktober-December 
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? 
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Ongemak 

”Young People Today” is een gesubsidieerd 

platform dat de uitvoering van de ESA-verdrag, 

en dus van progressief 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 
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gebaseerd moeten zijn op de biologische 

geslachtskenmerken, maar op een zelfgekozen 

geslachtsidentiteit. Een land of organisatie die 

deze radicale 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=ApC0faRYabI 

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 wereld geen 

basisvoorzieningen hebben op het gebied van 

https://www.rd.nl/artikel/953905-respecteer-traditionele-waarden-in-conservatieve-landen
http://www.youtube.com/watch?v=ApC0faRYabI
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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-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 

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/
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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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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/2WSBYfVBDYkEhah39 

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/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://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://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/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


 

 

 

44 

 

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
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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 te 

nemen zonder hun bijbelse overtuigingen te 

schenden. Democraten zijn woedend! Ze hebben 
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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 individuele autonomie, het tegengaan van 

discriminatie en het bevorderen van 

arbeidsparticipatie. 

Individuen in plaats van gezinnen eerst 
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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 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 
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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 

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/
https://www.christiancouncilinternational.org/
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Financieel jaarverslag 
 

 

Klik hier voor het financieel jaarverslag 

Ten opzichte van het jaar 2020 zag de stichting 

haar inkomsten in 2021 stijgen van €160.000,- 

naar ruim €240.000,-. Er is dan ook fors 

geïnvesteerd in communicatie met de achterban. 

Ook werd de website volledig vernieuwd. 

Daarnaast was het ook weer mogelijk business 

bijeenkomsten te organiseren. Een van deze 

bijeenkomsten heeft erin geresulteerd dat wij 

onze medewerker in Afrika per 2022 voor drie 

dagen per week kunnen inhuren. Verder was het 

mogelijk om onze medewerker in New York 

diverse commissies te laten volgen bij de VN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Raad van Toezicht van TCC bestaat uit Jan 

Schippers (voorzitter) en Johannes Luiten 

(penningmeester) en Leonard van Schothorst 

(secretaris). Zij voeren hun taken onbezoldigd uit. 

Het lid van de Raad van Bestuur en de 

Administratief Medewerker (0,4) worden in 

loondienst betaald, waarbij gekeken is naar de 

salarisschalen van de BBRA. Het salaris van het lid 

van de Raad van Bestuur wijkt neerwaarts af van 

het gemiddelde salaris dat gebruikelijk is bij 

kleine organisaties voor goede doelen. Zodra de 

inkomsten dit toelaten wordt nieuw personeel 

geworven. Tot die tijd wordt gewerkt met 

vrijwilligers, stagiaires en consultants. 

https://www.christiancouncilinternational.org/nl/over-ons/fiscale-informatie-anbi-501c3/anbi

