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Woord vooraf 
 

Geachte lezer, 

Het afgelopen kwartaal is een bewogen periode 

geweest. Alleen al als het gaat over de beslissing 

die het Hooggerechtshof in de VS heeft genomen 

aangaande het “recht op abortus”. De grondwet 

van de VS erkent dit niet als een recht. Wetten 

over abortus moeten op het niveau van de staten 

worden gemaakt. Geen enkele hoeveelheid 

verontwaardiging of verzet zal dat fundamentele 

feit veranderen, zo schrijft ons bestuurslid John 

Van Der Brink. Dat men in Nederland bang is dat 

dit besluit ‘overwaait’ blijkt wel uit de aanval die 

in de krant (NRC) werd gedaan aan het adres van 

CCI.  

Meskerem Ritmeester, onze Policy & Advocacy 

Directeur Afrika en ondergetekende zijn 

onverminderd actief geweest om beleidsmakers 

in de EU en de ACP landen bewust te maken van 

de progressieve ideologie die men probeert vast 

te leggen in handelsverdragen. Wij werken samen 

met de Driestar Hogeschool om de methode 

Wonderlijk Gemaakt te introduceren in 

Afrikaanse landen als alternatief voor de 

progressieve alomvattende seksuele voorlichting. 

Ook heeft CCI zich gebogen over de zorgelijke 

provisies in de ontwikkeling van een 

pandemieverdrag van de WHO. 

Bij de VN in New York werd de commissie 

Bevolking en ontwikkeling gevolgd. Men probeert 

daar tot een gezamenlijk document te komen dat 

voor pro-lifers vaak ongunstig is, maar Peter 

Smith ontdekte een goede paragraaf over 

nationale soevereiniteit. 

Zowel in Nederland, op Urk, als in de VS, in New 

Jersey en Michigan, werden er CCI business 

netwerk bijeenkomsten gehouden. Pete 

Hoekstra, voormalig VS ambassadeur in 

Nederland was bij twee gelegenheden de 

hoofdspreker. Riekelt Pasterkamp was bij alle 

bijeenkomsten aanwezig als moderator. Dank aan 

Boudewijn Haase van de firma Falk Panel, die 

onze gastheer was in Michigan. 

Graag willen wij aan u voorstellen onze 

vertegenwoordiger in de VS, Mark den Hollander. 

Een getalenteerde jongeman, die tot grote steun 

is geweest bij het organiseren van de 

bijeenkomsten in de VS. Hartelijk dank Mark! 

Verder blijven wij Païvi Räsänen volgen die 

weliswaar is vrijgesproken, maar tegen wie helaas 

in hoger beroep is gegaan. Wij wensen haar veel 

wijsheid en kracht en vooral Gods zegen toe. 

In het kader van steun aan het bedreigde 

christelijke land Armenië organiseerde CCI in 

samenwerking met de Armeense overheid een 

business trip. 

Wij hebben de afgelopen tijd veel geïnvesteerd 

en daarop (financiële) steun ontvangen. Heel veel 

dank hiervoor! Het is voor ons belangrijk te 

weten dat we niet alleen staan. Gezien de vele 

thema’s die onze aandacht vragen is personele 

uitbreiding nog steeds hard nodig. We hopen 

daarom op uw (blijvende) steun. 

Wij wensen u van harte Gods zegen. 

 

Met hartelijke groet, 

Henk Jan van Schothorst 

Directeur Christian Council International 

 

https://d.docs.live.net/6439fa853e8d7cba/TCC%20files%20Administrator%20(Jolanda)/Nieuwsbrieven/2022/CCI%20Nieuwsbrief%20-%20juni%202022.docx#_Toc107583641
https://d.docs.live.net/6439fa853e8d7cba/TCC%20files%20Administrator%20(Jolanda)/Nieuwsbrieven/2022/CCI%20Nieuwsbrief%20-%20juni%202022.docx#_Toc107583642
https://d.docs.live.net/6439fa853e8d7cba/TCC%20files%20Administrator%20(Jolanda)/Nieuwsbrieven/2022/CCI%20Nieuwsbrief%20-%20juni%202022.docx#_Toc107583642
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/abortus-geen-mensenrecht
https://wonderlijkgemaakt.nl/


 

 

3 

 

Werkvelden 

Een Verdeelde Natie, over Abortus 
Door: John Van Der Brink 

In de komende maanden 

zullen activisten aan beide 

zijden van het debat hun 

uiterste best doen om 

wetgevers en het 

Amerikaanse publiek ervan 

te overtuigen abortus te 

beperken of te legaliseren. 

De tijd zal leren wat het resultaat van dergelijke 

acties zal zijn. 

Intussen hebben leiders van vele buitenlandse 

naties hun mening gegeven over het besluit van 

het Hooggerechtshof. Het is voorspelbaar dat de 

meesten beweren dat het besluit de rechten van 

de vrouw wegneemt, dat het oneerlijk is 

tegenover minderheden en armen, en dat 50 jaar 

van "vooruitgang" wordt teruggedraaid. Zij zijn 

verbaasd dat ons Hooggerechtshof de moed had 

om het grondwettelijke recht te volgen in plaats 

van toe te geven aan de druk van links om 

grondwettelijk recht uit te vinden. Zij zijn 

blijkbaar verbaasd dat de wet niet de 

bevoegdheid had en nog steeds niet heeft om het 

doden van het onschuldige leven van een baby in 

de baarmoeder van een moeder te 

rechtvaardigen. Misschien weten zij dat over 

abortuswetten moet worden beslist door de 

staten, door gekozen functionarissen, en dat het 

Amerikaanse volk in het algemeen niet zo bereid 

is om menselijk leven te vernietigen als zij lijken 

te zijn. Maar gelukkig zijn de meningen van 

buitenlandse leiders niet van doorslaggevend 

belang voor de meerderheid van de rechters in 

ons Hooggerechtshof. Simpel gezegd kent de 

grondwet van de Verenigde Staten geen recht op 

abortus, en geen enkele hoeveelheid 

verontwaardiging of verzet zal dat fundamentele 

feit veranderen. Wetten over abortus moeten op 

het niveau van de staten worden gemaakt. Dat is 

waar het zou moeten zijn, en dat is waar deze 

beslissing van het Hooggerechtshof het heeft 

teruggebracht. 

Er zijn nu al krachten aan het werk om te 

proberen het besluit van het Hooggerechtshof 

teniet te doen of terug te draaien. Veel 

Democraten en de media hebben het over een 

"volksgezondheidscrisis" die zou voorzien in 

financiering en middelen om vrouwen te helpen 

de wet te omzeilen. Anderen hebben het over het 

"inpakken van het Hof" zodat meer liberale 

rechters benoemd zouden worden om de 

denkrichting in het voordeel van Roe v Wade te 

veranderen.  Duizenden en miljoenen hebben 

publiekelijk verklaard dat zij deze uitspraak niet 

zullen accepteren en zij roepen zelfs op tot de 

afzetting van de rechters van het 

Hooggerechtshof. Alles en iedereen wordt in het 

werk gesteld om het nationale recht op abortus 

te herstellen. Maar het Hooggerechtshof heeft 

terecht geoordeeld dat de grondwet het recht op 

abortus niet garandeert, en voorlopig blijft die 

uitspraak staan.   

Maar er is hier nog een andere zeer belangrijke 

overweging waar we vandaag niet veel over 

horen. Maar het zou wel gehoord moeten 

worden. Dat zijn de stille inspanningen achter de 

schermen die al vele decennia aan de gang zijn 

om abortus op internationaal niveau te 

normaliseren. Staatsvertegenwoordigers en 

mensenrechtengroeperingen komen regelmatig 

bijeen op plaatsen als de Verenigde Naties, de 

Europese Unie, de Afrikaanse Unie, de 

Mensenrechtenraad en de 

Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral onder 

druk van het Westen werken zij er hard aan om 

abortus wereldwijd tot een "mensenrecht" te 

maken. Naarmate deze organisaties aan macht en 

invloed winnen, oefenen zij druk uit op met name 

ontwikkelingslanden om te pleiten voor 

overeengekomen beleid. De 

Wereldgezondheidsorganisatie is bijvoorbeeld 

een groep die speciale aandacht verdient. Deze 

organisatie wordt steeds machtiger en als zij 

meer macht krijgt, kunnen zij het de VS en andere 
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landen moeilijk maken om hun eigen wetten te 

maken over zaken als abortus. Als dat gebeurt, 

maakt het niet uit wat het Hooggerechtshof of 

het Congres erover zegt. En dat is wat ten koste 

van alles moet worden voorkomen. De Wereld 

Gezondheids Organisatie zou nooit de wetten van 

individuele naties mogen bepalen. 

Daarom moet een Bijbelse stem worden gehoord 

wanneer beleidskwesties op deze internationale 

niveaus worden besproken. Het werk dat 

Christian Council International en anderen doen 

is deelnemen aan beleidsontwikkeling, 

documentbesprekingen en mondelinge 

besprekingen bij de Verenigde Naties, de WHO en 

andere plaatsen. In dit werk proberen zij Gezin, 

Leven en Religieuze Vrijheden te bevorderen. Dit 

is belangrijk omdat er vaak beleid wordt 

gepromoot dat destructief is voor deze 

zegeningen. Probeer alstublieft het werk te 

gedenken en te steunen van hen die proberen 

een Bijbelse invloed te brengen in deze 

vergaderingen. Het werk is moeilijk, en vaak 

moeilijk te kwantificeren. Maar met de zegen van 

de Heere, kan het vruchtbaar zijn. Moge de Heere 

onze leiders gedenken en hun een verlangen 

schenken om te leiden volgens de zeden en 

beginselen van Zijn heilig Woord. Dan mogen wij 

met onze kinderen een rustig en vredig leven 

leiden in een cultuur waar Hij geëerd en 

verheerlijkt mag worden.   

John Van Der Brink is directeur van de 

Netherlands Reformed Christian School in 

Pompton Plains, New Jersey, en lid van de Raad 

van Bestuur van CCI 

 

 

Internationale strijd over ongeboren leven: 

waar woke wraakt, waakt pro-life 
Door: Meskerem Ritmeester en Henk Jan van 

Schothorst 

Dat elk zich in de moederschoot vormend kind 

het recht heeft om te mogen leven klinkt als een 

logisch standpunt vanuit Bijbels oogpunt. Maar in 

de huidige maatschappij ligt dit standpunt in 

Nederland, maar vooral internationaal onder 

vuur. Vooral Westerse landen, voortgestuwd 

door woke-elites, willen dat hier vooral het recht 

op leven van de vrouw en haar keuze van 

doorslaggevend belang is. Aanhangers van het 

‘pro-life’ gedachtegoed (veelal de conservatieven 

en Christenen) en aanhangers van het ‘pro-

abortus’ gedachtegoed (veelal links-

progressieven) staan hierin dan ook lijnrecht 

tegenover elkaar.  

Als ‘Christian Council International (CCI)’, 

voorheen genaamd ‘Transatlantic Christian 

Council’, proberen wij o.a. het Nederlandse 

publiek, maar ook daarbuiten, bewust te maken 

van de internationale bedreiging van de 

Christelijke waarden op het gebied van Leven, 

Gezin, en Vrijheid van godsdienst en onderwijs. U 

zult denken, maar ik woon in Nederland, waarom 
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is het belangrijk voor mij te weten wat er op 

internationaal gebied gebeurt? Omdat in de 

huidige globaliserende wereld alles met elkaar 

verbonden is. Daarom hebben internationale 

ontwikkelingen en het beleid wat daaruit 

voortkomt ook een directe en vaak negatieve 

impact op het recht en de vrijheid om uw 

gezinsleven in te richten op grond van Bijbelse 

morele waarden.  

Deze internationale ontwikkelingen worden 

zwaar beïnvloed door internationale instituties 

zoals de Verenigde Naties (VN) en de Europese 

Unie (EU). Zij pompen al jaren vele miljarden in 

het verspreiden van hun progressieve ideologie 

dat niet alleen abortus, maar ook LGBT+, en vrije 

seksuele rechten promoot als een mensenrecht 

en in naam van individuele vrijheid. In dit artikel 

laten twee concrete voorbeelden in ons werkveld 

zien hoe deze progressieve ideologie wordt 

verspreid: 1) progressieve beeldvorming gevoed 

door de “woke”-beweging, en 2) het ongevraagd 

vastleggen van o.a. abortusrechten in 

internationale verdragen met niet-Westerse 

landen.  

De “woke”-beweging als dominante 

beeldvormende factor binnen onze Westerse 

samenleving 

De “woke”-beweging heeft zich de laatste tijd 

razendsnel ontwikkeld van een kritisch geluid 

tegen misstanden in de samenleving naar een 

doorgeslagen politieke correctheid van 

progressieve politici, academici en media actoren. 

Binnen de heersende gedachte van de Westerse 

“woke”-beweging is iedereen met conservatieve 

en/of Christelijke waarden een bedreiging voor 

hun progressieve agenda. Ook in Nederland kan 

een ieder die publiekelijk staat voor pro-life 

thema’s verwachten hard aangevallen te worden 

door de “woke” activisten. CCI is bijvoorbeeld 

recentelijk nog in het nieuwsblad NRC beticht 

door de pro-abortus beweging ‘Baas in Eigen 

Buik’ van het voeren van een haatcampagne 

omdat we opkomen voor de rechten van het 

ongeboren kind. Door dit soort aanvallen wordt 

elke vorm van discussie rondom pro-life thema’s 

onmogelijk gemaakt, terwijl de progressieve 

“woke”-beweging vrij spel heeft en vaak enorme 

geldstromen kan inzetten om hun progressieve 

ideologie door te drukken tot diep in de 

haarvaten van de Westerse maatschappij. De 

media (waarin vooral de progressieve 

perspectieven op o.a. abortusrechten worden 

gewaardeerd), het publieke onderwijs 

(doordrongen van progressieve ideologie), en de 

gezondheidszorg (die abortus promoot als een 

snelle en makkelijke ingreep) zijn de meest voor 

de hand liggende kanalen die gebruikt worden 

om de beeldvorming van onze kinderen en 

tieners langzaam te veranderen.  

Progressieve ideologie vastgelegd in 

internationale handelsverdragen met niet-

Westerse landen 

Maar met het verspreiden van een progressieve 

beeldvorming binnen de Westerse wereld stopt 

de progressieve wind van de “woke”-beweging 

niet. In ons werk als lobbyist en observator bij de 

VN en de EU instituties zien we steeds meer 

internationale handelsverdragen (zoals de nieuwe 

EU-ACP (African, Caribbean, Pacific) 

Partnerschapsovereenkomst) voorbijkomen 

tussen bijvoorbeeld de EU en niet-Westerse 

landen waarin zaken als abortus, seksuele 

oriëntatie en gender identiteit worden 

toegevoegd als mensenrecht zonder dat de vaak 

veel conservatievere en religieuzere niet-

Westerse landen hierom vragen of er erg in 

hebben. Daarbuiten moet men zich afvragen of 

dit soort medisch-ethische onderwerpen 

thuishoren in handelsverdragen die puur zouden 

moeten gaan over handel en 

ontwikkelingssamenwerking. Onze organisatie 

probeert de soevereiniteit van niet-Westerse 

landen te beschermen en hen bewust te maken 

en te ondersteunen om dit soort Westers-

opgelegde medisch-ethische onderwerpen niet te 

accepteren; vooral niet als dit niet strookt met 

hun nationale wetgeving. Helaas gaan deze 

handelsverdragen gepaard met grote 

geldstromen vanuit de EU en blijkt het iedere 

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/14/abortus-abortus-ook-onder-vuur-in-nederland-a4124381
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keer weer een serieuze uitdaging voor vooral 

ontwikkelingslanden in bijv. Afrika of Zuid-

Amerika om sterk te staan tegenover het 

dwingende karakter van de EU.  

Bovengenoemde voorbeelden laten zien dat het 

beschermen van de Christelijke waarden op 

internationaal vlak harder nodig is dan ooit. 

Gelukkig mogen we in ons werk Gods leiding en 

steun ervaren en ook hoopvol zijn door de soms 

kleine maar belangrijke overwinningen. Een mooi 

voorbeeld is dat de Amerikaanse Senaat 

invoering van de federale pro-abortuswet in 

Amerika heeft kunnen tegenhouden. Ook hopen 

we dat het Hooggerechtshof een einde maakt aan 

het landelijk recht op abortus in de VS. Daardoor 

heeft de pro-life beweging in zowel de VS als de 

EU weer een impuls gekregen om de publieke 

discussie te heropenen en verder te gaan met de 

strijd voor de rechten van het ongeboren kind. In 

ons werk proberen we ook aan deze discussies 

een belangrijke bijdrage te leveren door 

bedreigingen rond internationale regelgeving 

over Leven, Gezin, en Vrijheid in kaart te brengen 

en onze Christelijke waarden te beschermen.  

Meskerem Ritmeester, Policy & Advocacy Director 

Africa and Henk Jan van Schothorst, Executive 

Director Christian Council International 

 

NIEUWE, 20 jaar bindende ACS-EU-

Partnerschaps-overeenkomst bevat 

misleidende bepalingen 

 

De nieuwe, 20 jaar bindende ACS-EU-

Partnerschaps-overeenkomst is veelbelovend 

wat betreft hulp en handel, maar.... 

bevat misleidende bepalingen over LGBTI-

kwesties, abortus, kindersekstoerisme en 

andere schendingen van de nationale 

soevereiniteit die moeten worden herzien! 

Henk Jan van Schothorst vertelt hier in 

onderstaande video meer over. (Engelstalig) 

 

Klik hier voor de PowerPoint presentatie 

(Engelstalig) 

 

Abortus is geen mensenrecht 
 

We zagen ons genoodzaakt een weerwoord te 

geven op een aantal onwaarheden en 

aantijgingen in de helaas framende bijdrage aan 

het adres van (Transatlantic) Christian Council 

International CCI (voorheen TCC) van Annemieke 

van Straalen (NRC, 14&15 mei) ‘Abortus onder 

vuur ook in Nederland’.  Lees meer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.christiancouncilinternational.org/sites/default/files/2022-05/02052022_ppt_presentation_-_acp-eu_partnership_agreement.pdf
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/abortus-geen-mensenrecht
https://www.youtube.com/embed/awD5KODkU4w?feature=oembed
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Even voorstellen 

Mark Den Hollander 

 

Mark den Hollander is een Noord-Amerikaanse 

(VS/CAN) vertegenwoordiger voor Christian 

Council International (CCI). Hij woont momenteel 

in New Jersey, relatief dicht bij het hoofdkwartier 

van de Verenigde Naties in New York en het 

Amerikaanse Congres in Washington DC. Een deel 

van zijn opdracht bestaat uit het bereiken van 

politici en beleidsmakers in het Amerikaanse 

Congres en de lidstaten om de handen ineen te 

slaan met gelijkgestemde maatschappelijke 

organisaties en religieuze organisaties om te 

pleiten voor Leven, Gezin en Vrijheid. Een 

belangrijk onderdeel van dit werk is ook het 

ontwikkelen van een achterban in de VS en 

Canada en het opbouwen van het Amerikaanse 

deel van het zakelijke netwerk. 

Als toekomstig onderwijzer heeft hij ook 

belangstelling voor literaire klassiekers en tracht 

hij traditionele standpunten die gebaseerd zijn op 

fundamentele beginselen van recht en filosofie, 

te gebruiken als leidraad voor een analytische en 

kritische benadering van het moderne onderwijs. 

Bovendien begrijpt hij de onderlinge 

verbondenheid van onderwijs en politiek en ziet 

hij in dat de grootste impact op onze komende 

generatie zal worden bereikt wanneer beide 

worden gecombineerd, om zowel de cultuur te 

beïnvloeden als zinvolle verandering te 

bevorderen.  

 

Nieuws van de VN New York 

Commissie Bevolking en Ontwikkeling 55e sessie 

(CPD55) 

 

Peter Smith heeft de 55e 

vergadering van de 

Commissie Bevolking en 

Ontwikkeling gevolgd. "Dit is 

weer zo'n gevaarlijke en 

nutteloze bijeenkomst in het 

hoofdkwartier van de VN. Zij 

is gebaseerd op de valse 

veronderstelling dat een 

land slechts economisch kan groeien als het een 

klein aantal kinderen heeft. Het VK, de VS en 

Nederland zijn allemaal ontwikkelde landen 

geworden met een hoge bevolkingsgroei en 

zonder moderne voorbehoedsmiddelen". 

Aanvankelijk werden deze bijeenkomsten 

gehouden door de Population Division, die slechts 

een groep demografen waren die rapporten over 

demografie opstelden. Vervolgens was er in 1994 

de Internationale Conferentie over Bevolking en 

Ontwikkeling (IPCD) in Caïro. Dit was het moment 

waarop het Bevolkingsfonds van de Verenigde 

Naties (UNFPA) erbij betrokken raakte met hun 

pro-abortus-, anti-natalistische en anti-

gezinsbeleid. Zij beweerden ook dat ontwikkeling 

alleen mogelijk is met een lage vruchtbaarheid. 

Deze vergadering werd zo radicaal dat ze het niet 

eens konden worden over een document voor 

drie jaar voor 2020. Pro-lifers vonden dit een 

goede zaak, maar VN-functionarissen waren 

verontwaardigd. Dit jaar en vorig jaar kregen ze 

een document, helaas. 

Dit jaar waren er slechts twee verwijzingen naar 

gezinnen en zes verwijzingen naar seksuele en 

reproductieve gezondheid en reproductieve 

rechten. Er waren ook achttien verwijzingen naar 

https://www.christiancouncilinternational.org/business-network
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gender. Het goede nieuws is dat er geen melding 

werd gemaakt van "vrouwen in al hun 

diversiteit", een slinkse manier om transgender te 

zeggen. Er was geen vermelding van seksuele 

geaardheid en genderidentiteit, noch van LGBTQI 

enz. enz. Ook geen vermelding van 

Comprehensive Sexuality Education (CSE), dat zijn 

lessen in verdorvenheid. 

Er was een goede paragraaf over nationale 

soevereiniteit, zie hieronder: 

OP2. Bevestigt opnieuw het soevereine recht van 

elk land om de aanbevelingen van het 

actieprogramma van de Internationale 

Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling of 

andere voorstellen in deze resolutie uit te 

voeren, in overeenstemming met de nationale 

wetgeving en ontwikkelingsprioriteiten, met 

volledige eerbiediging van de verschillende 

religieuze en ethische waarden en culturele 

achtergronden van zijn bevolking, en in 

overeenstemming met de universeel erkende 

internationale rechten van de mens. 

Lees aanvullende verhalen over bovenstaand 

thema, vanuit christelijk perspectief (engelstalig) 

Peter Smith vertegenwoordigt CCI bij de VN in 

New York 

Nieuws uit Afrika 
Door: Meskerem Ritmeester  

CCI heeft zich in het 2e kwartaal 

van 2022 vrijwel uitsluitend 

gericht op bewustmaking van 

bepaalde bepalingen in de 

bindende overeenkomst 

tussen de EU en de ACS-

landen, ook bekend als de post-

Cotonou overeenkomst, die een 

looptijd heeft van 20 jaar. Gelukkig is dit in april 

voor onbepaalde tijd uitgesteld in verband met 

de vele onduidelijkheden rondom nationale 

soevereiniteit van de ACS-landen; vooral als het 

gaat om gevoelige ethische kwesties met 

betrekking tot mensenrechten, sociale en 

menselijke ontwikkeling (bijv. op gebieden als 

seksuele en reproductieve gezondheid en 

seksuele geaardheid). CCI heeft samen met zijn 

Amerikaanse partnerorganisatie Family Watch 

International (FWI) verschillende 

campagnegroepen opgezet om verder invloed uit 

te oefenen op de beleidsmakers uit de ACS 

landen die deze overeenkomst mogelijk in de 

toekomst moeten gaan ondertekenen.  

Daarnaast heeft CCI in samenwerking met de 

Driestar Hogeschool op 15 juni een webinar 

georganiseerd over de mogelijkheden om 

alternatieve seksuele educatiematerialen, zoals 

de Driestar’s ‘Wonderlijk Gemaakt’, te 

introduceren in verschillende Afrikaanse landen. 

De belangrijkste reden hiervoor is om een 

alternatief aan te bieden voor de progressieve 

seksuele voorlichtingsmaterialen die de 

Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) 

op dit moment aan het promoten zijn in Afrika. In 

deze webinar waren Christelijke en conservatieve 

partnerorganisaties aanwezig van verschillende 

delen van de wereld, zoals: Nederland, Frankrijk, 

Oeganda, Ethiopie, Kenia, Zuid-Afrika, Haiti, 

Verenigde Staten, Boerkina Faso, etc. Deze 

webinar is een eerste stap in de richting van het 

opzetten van een invloedrijk netwerk van 

gelijkgestemden om gezamenlijk alternatieve 

seksuele voorlichtingsmaterialen te promoten dat 

zich zowel baseert op gezonde (seksuele) relaties 

met de medemens en zich aanpast aan de 

context van de vaak diep religieuze en 

conservatieve Afrikaanse landen.  

Als laatste heeft CCI Afrika zich gebogen over de 

zorgelijke provisies in het nieuwe 

pandemieverdrag van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit 

verdrag is geintroduceerd in 2022 en wordt op dit 

moment ontwikkeld onder leiding van de WHO 

om nieuwe gezondheidspandemien te 

voorkomen en een mondiale gezondheidsaanpak 

te garanderen. Het zal voorlopig nog niet worden 

ondertekend, maar de inhoud is verontrustend. 

https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/commissie-bevolking-en-ontwikkeling-55e-sessie-cpd55
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/commissie-bevolking-en-ontwikkeling-55e-sessie-cpd55
https://wonderlijkgemaakt.nl/
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De angst bestaat dat, zodra de WHO een 

pandemie uitroept, alle overheden die dit verdrag 

ondertekenen verplicht zullen worden tot nog 

meer ingrijpende maatregelen dan we de 

afgelopen twee jaar meemaakten in verband met 

COVID-19. Nationale soevereiniteit en 

keuzevrijheid om zelf de gezondheidszorg op 

nationaal gebied in te vullen  worden op deze 

manier beperkt. Daarnaast bestaat er een risico 

dat dit verdrag de WHO in staat stelt om landen 

te dwingen om gevoelige themas binnen de 

gezondheidszorg in te voeren; denk aan bijv. 

seksuele gezondheidszorg en rechten (SRHR) 

inclusief abortus en sexuele orientatie.  

CCI Afrika zal zich in de tweede helft van dit jaar 

verder bezighouden met het creeren van 

bewustzijn onder beleidsmakers en 

beleidsinvloeders in Afrika over bovenstaande 

onderwerpen.  

Meskerem Ritmeester is Policy & Advocacy 

Directeur Afrika 

 

 

 

 

 

Het werk van CCI in een notendop 

N GEZIN VRIJHEID 
Leven 

 
De bron van menselijk leven 

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

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

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

 
Wat er speelt: 

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

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

gezondheidszorg en ondermijnt zo 
hun (en onze) soevereiniteit. 

 
Wat wij doen: 

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

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

Gezin 
 

Vanouds is het traditionele 
gezin de hoeksteen van de 

samenleving. 
Het is een natuurlijke eenheid die 

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

een vrouw. Daaruit kunnen jongens 
en meisjes geboren worden die 

in geborgenheid en veiligheid tot 
volwassenheid opgroeien. 

 
Wat er speelt: 

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

en gender identiteit’ als nieuwe 
universele non-discriminatie 

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

zelfgekozen identiteit. 
Genderideologie zet de schepping, 

natuur en biologie op zijn kop. 
Wat wij doen: 

Door inspraak ontmaskeren wij deze 
overmoedige ideologie bij de VN en 

lobbyen voor wereldwijde 
eerbiediging van Bijbelse richtlijnen 

voor huwelijk en gezin. 

Vrijheid 
 

Vrijheid en menselijke 
waardigheid zijn met elkaar 

verbonden maar door de zonde 
aangetast. 

De bescherming van vrijheid 
van godsdienst en onderwijs is 

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

burgers verschuldigd. 
 

Wat er speelt: 
De Finse Christen-politica Päivi 

Räsänen staat terecht voor aanzet 
tot haat vanwege haar geuite visie 

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

godsdienst en meningsuiting en 
getuigt van het evangelie van 

verzoening door Jezus Christus.  
Wat wij doen: 

Wij steunen deze moedige vrouw 
met gebed, persoonlijke 

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

Uitgelicht! 01 april 2022 Henk Jan van 

Schothorst en Kees v.d. Staaij over zaak Päivi 

Räsänen 
 

30 maart werd de Finse politica Päivi Räsänen 

vrijgesproken van de discriminatie en belediging 

van homoseksuelen. Van Schothorst hierover in 

Uitgelicht! 

 

Klik hier voor het transcript van de de video 

 

CCI aanwezig bij een conferentie van Ordo 

Iuris in Brussel – 20 april 2022 
 

Tijdens de conferentie in het Europees Parlement 

"Regeling van de EU: zorg voor democratie of een 

aanval op de souvereiniteit? "  

 

 

 

 

Bezoek aan het Drents Museum i.v.m. de 

opening van de Ararat tentoonstelling – 10 

mei 2022 

 

 

Business Breakfast Armeense Ambassade – 11 

mei 2022 
Samen met zakenmannen Sloof en Jelle van Veen 

genodigd bij Business Breakfast met premier 

Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան en 4 

ministers en Tigran Balayan van #Armenië bij 

#VNONCW, aansluitend inauguratie gift Armenië 

aan het #Vredespaleis, ontvangen door vz Piet 

Hein Donner: een #khachkar: een Kruissteen. 

 

 

 

https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/video/2022/uitgelicht-01-april-2022-henk-jan-van-schothorst-en-kees-vd-staaij-over-zaak
https://en.ordoiuris.pl/
https://en.ordoiuris.pl/
https://drentsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/de-ban-van-de-ararat
https://www.facebook.com/nikol.pashinyan?__cft__%5b0%5d=AZVALqBgUdwdm26IiWJ_C8XP-4xjPsuoIHo4cN2W3zwE6ElbfjR4jSgNTYQVAEjFkcmpLgwKZZVcSTlOA3ZbJaqtTzTWnXRwUUpN4QijhFBX-1yQmnhp7fSxqgdCR6LuPb8--vNYpA-SgoDfhgR3htSmCmvhvul-tBBKpZ2z8076CwmuRh0kbs4X5vjhkQBXTc4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/armeni%C3%AB?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVALqBgUdwdm26IiWJ_C8XP-4xjPsuoIHo4cN2W3zwE6ElbfjR4jSgNTYQVAEjFkcmpLgwKZZVcSTlOA3ZbJaqtTzTWnXRwUUpN4QijhFBX-1yQmnhp7fSxqgdCR6LuPb8--vNYpA-SgoDfhgR3htSmCmvhvul-tBBKpZ2z8076CwmuRh0kbs4X5vjhkQBXTc4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vnoncw?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVALqBgUdwdm26IiWJ_C8XP-4xjPsuoIHo4cN2W3zwE6ElbfjR4jSgNTYQVAEjFkcmpLgwKZZVcSTlOA3ZbJaqtTzTWnXRwUUpN4QijhFBX-1yQmnhp7fSxqgdCR6LuPb8--vNYpA-SgoDfhgR3htSmCmvhvul-tBBKpZ2z8076CwmuRh0kbs4X5vjhkQBXTc4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vredespaleis?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVALqBgUdwdm26IiWJ_C8XP-4xjPsuoIHo4cN2W3zwE6ElbfjR4jSgNTYQVAEjFkcmpLgwKZZVcSTlOA3ZbJaqtTzTWnXRwUUpN4QijhFBX-1yQmnhp7fSxqgdCR6LuPb8--vNYpA-SgoDfhgR3htSmCmvhvul-tBBKpZ2z8076CwmuRh0kbs4X5vjhkQBXTc4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/khachkar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVALqBgUdwdm26IiWJ_C8XP-4xjPsuoIHo4cN2W3zwE6ElbfjR4jSgNTYQVAEjFkcmpLgwKZZVcSTlOA3ZbJaqtTzTWnXRwUUpN4QijhFBX-1yQmnhp7fSxqgdCR6LuPb8--vNYpA-SgoDfhgR3htSmCmvhvul-tBBKpZ2z8076CwmuRh0kbs4X5vjhkQBXTc4&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/embed/PTt3YuNHon4?feature=oembed


 

 

12 

 

Zakenreis naar Armenië – 17-21 Mei 2022 
In het kader van steun aan het bedreigde 

christelijke land Armenië organiseerde CCI in 

samenwerking met de Armeense overheid een 

business trip. 

 

Zie meer foto’s van de Armenia activiteiten op 

onze website 

Transatlantic Summit IV of the Political 

Network for Values – 27 mei 2022 
We woonden de Trans-Atlantische Top IV van het 

Politiek Netwerk voor Waarden bij in Budapest, 

#BudapestValues2022, het verdedigen en 

promoten van Leven, Gezin en Vrijheid en het 

opbouwen en versterken van een pro-vrijheid 

agenda wereldwijd. Omdat vrijheid op het spel 

staat. 

 

CCI business network meeting op Urk - 8 juni 

2022 - met Pete Hoekstra 
 

Rondvaart in VS-stijl 

Pete Hoekstra, voormalig ambassadeur van de 

Verenigde Staten in Nederland, bracht een 

bezoek aan Urk. Na een rondleiding bij visbedrijf 

Neerlandia scheepte Hoekstra in op De Zuiderzee 

voor een vaartocht op het IJsselmeer. Aan voord 

waren ondernemers, politici en andere 

belangstellenden. Hoekstra en Henk Jan van 

Schothorst, directeur van stichting Christian 

Council International, spraken over actuele 

thema’s in de VS. 

Bericht uit “Het Urkerland” en foto’s door Riekelt 

Pasterkamp 

 

 

 

 

 

https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/fotoverslag-van-activiteiten-armenie
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/fotoverslag-van-activiteiten-armenie
https://www.facebook.com/hashtag/budapestvalues2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ1BPH4mD4vLET1i33xwNuoKH5dU5Y16y7ddUca-aGGMwkuT4sUQe-ByTNl_NKsvexRCCSd_CE3b9h13Xp3Y72sKty8CVqEUm0-SiUInz3ak4rHQ5pufk82Un7nd7ayoZXucaW9WMp5LBqF2OBXaEpezgIMEgLhBRu4W84Fwx5nQ&__tn__=*NK-R
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Verslag van de bijeenkomsten in juni in de VS 
Door: Mark den Hollander 

De maand juni is een bewogen maand geweest 

voor het werk van de CCI, aangezien we twee 

evenementen hebben kunnen houden in de tijd 

dat Henk Jan van Schothorst de Verenigde Staten 

bezocht. Beide bijeenkomsten bleken een groot 

succes, omdat zij de aandacht vestigden op de 

veranderende politieke omgeving die wij om ons 

heen zien ontstaan. De problemen waarmee veel 

mensen op de seculiere werkplek worden 

geconfronteerd, kunnen worden gezien als een 

agenda die werknemers wordt opgedrongen om 

zich te conformeren en niet-traditionele waarden 

te accepteren.  

De eerste bijeenkomst werd gehouden op 17 juni 

in de Smoke Rise Inn in Kinnelon, New Jersey. Een 

panel van panelleden, waaronder de heer Len 

Deo, mevrouw Aida Wahba en de heer David 

Berkenbush gingen in op specifieke vragen van de 

heer Riekelt Pasterkamp over het onderwerp 

"Zakelijke relaties in een seculiere en in 

toenemende mate geseksualiseerde wereld - 

vanuit een christelijk perspectief". De panelleden 

deelden enkele van hun persoonlijke ervaringen 

over hoe zij zijn omgegaan met tal van kwesties in 

hun huidige werkomgeving. Elke panellid kreeg 

de kans om te reageren op de vragen die werden 

gesteld. Hoewel er veel zorgen werden gedeeld, 

was er een positieve conclusie dat veel van de 

problemen waarmee men wordt geconfronteerd, 

kunnen worden aangepakt vanuit een wetgevend 

perspectief om ervoor te zorgen dat individuele 

rechten op vrijheid van meningsuiting niet 

verloren gaan.  

Onze tweede bijeenkomst, op 20 juni bij Falk 

Panel in Grand Rapids, Michigan, was getiteld 

"War on Talent". De heer Pete Hoekstra, 

voormalig ambassadeur in Nederland, voegde 

zich deze avond bij ons als onze hoofdspreker en 

sprak over enkele van zijn ervaringen als 

conservatief in het huidige politieke klimaat. Een 

zeer interessante opmerking die hij maakte was 

over hoe Europa en Amerika proberen zich te 

ontdoen van het christendom en het geloof. Hij 

merkte op dat de problemen waar wij als 

samenleving mee te maken hebben, een gevolg 

zijn van het afschaffen van het christendom, 

omdat er niets anders is dat de traditionele 

waarden die de samenleving in stand houden, 

kan vervangen. Na de presentatie presenteerde 

de heer Henk Jan van Schothorst het werk van 

CCI en hoe de politieke atmosfeer het 

ondernemingsklimaat verandert, met als een van 

de belangrijkste kwesties de genderideologieën. 

Tijdens het vragenuur dat volgde op de twee 

presentaties, geleid door de heer Riekelt 

Pasterkamp, konden de aanwezigen vragen 

stellen en persoonlijke zorgen delen over de 

manier waarop deze kwesties het dagelijks leven 

van individuele personen direct beïnvloeden.  

Deze bijeenkomsten hebben aangetoond dat de 

problemen waarmee wij als samenleving worden 

geconfronteerd, een steeds grotere realiteit 

worden. Grote bedrijven, kleine bedrijven en 

werknemers worden gedwongen zich te 

conformeren aan waarden die tegen hun 

persoonlijke overtuigingen ingaan. Veel van de 

deelnemers aan deze bijeenkomsten vertelden 

persoonlijke verhalen over hoe de huidige 

werkomgeving hen ongemakkelijk laat voelen 

over het zich conformeren aan seculiere 

waarden. Van de LGBT-beweging tot 

genderideologieën, er wordt steeds meer druk 

uitgeoefend op christenen om hun persoonlijke 

overtuigingen op te geven omwille van de 

eenheid. 

Fotoverslag van het event in New Jersey 

Fotoverslag van het event in Michigan 

Mark den Hollander is CCI vertegenwoordiger in 

de VS 

  

https://www.christiancouncilinternational.org/news/event/2022/cci-reception-and-panel-discussion-june-17-2022-730-pm-new-jersey
https://www.christiancouncilinternational.org/news/event/2022/cci-business-reception-june-20-2022-730-pm-michigan
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Colofon                    
 

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

EIN: 85-1382246 
 
Bank Details: 
Beneficiary Bank: Columbia Bank 
Beneficiary ABA Number: 221271935 
Beneficiary Bank Address: 19-01 Rt. 
208 N Fair Lawn NJ 07410 
Beneficiary Information: 
Customer Name: Christian Council 
International 
Account Number: 8002796875 
Reference Information: 
e.g., an Invoice Number, a Contact 
Name, etc. 
Checks can be sent to: 
Mr. John Van Der Brink, 243 Garside 
Ave Wayne, NJ 07470, USA 
For international wire instructions, click here 

 
CCI is a Section 501 (c)(3) 
organization under the IRS code, so 
contributions are tax-deductible for 
U.S. taxpayers. 
 
Website:  
https://www.christiancouncilinternational.or

g/ 

 

E: info@christiancouncilinternational.org 

Support: 
https://www.christiancouncilinternational.or

g/donate 

Board of Directors: 
Chairman: Mr. Henk Jan van 
Schothorst, TCC/CCI activities 
coordinator, former European 
Parliament policy advisor 

Member: Mr. John Van Der Brink, 
Administrator at Netherlands 
Reformed Christian School, New 
Jersey 

Colofon                 
 
Office NL: 
Christian Council International 
(Former: Transatlantic Christian Council) 

Krooslaan 11 
2411 ZP, Bodegraven 
Tel: 06 558 38 607 
Email: info@tccouncil.org 
RSIN Fiscaal nummer: 8524 33 979 
Kamer van Koophandel: 57090181 
 
Bankgegevens:  
Bank rekening nummer: 
IBAN: NL29 RABO 0135 9749 09 
BIC: RABONL2U 
T.n.v. 
Stichting Christian Council 
International 
Rabobank 
Croeselaan 18 
3521 CB Utrecht 
Nederland 
 
Website:  
https://www.christiancouncilinternational.or
g/nl 
 

E: info@christiancouncilinternational.org 
 

Business Network:  
https://www.christiancouncilinternational.or
g/nl/business-network 

 
Steun:  
https://www.christiancouncilinternational.or
g/nl/doneer 
 
Raad van Bestuur: 
Drs. Henk Jan van Schothorst, 
coördinator activiteiten TCC, 
voormalig beleidsmedewerker 
Europees Parlement 
 
Raad van Toezicht: 
Voorzitter: Drs. Jan Schippers, 
directeur Wetenschappelijk Instituut 
SGP, voormalig beleidsmedewerker 
Europees Parlement  
Penningmeester: Drs. Johannes 
Luiten, docent algemene en 
bedrijfseconomie, management en 
organisatie, Driestarcollege 

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


 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steun ons 
 

CCI is een non-profit organisatie. Zij ontwikkelt 
een internationaal netwerk van christenen die 

betrokken zijn bij overheidsbeleid en beïnvloedt 
beleid vanuit een christelijk perspectief. 

CCI spreekt in bij internationale organisaties als 
de VN, EU en OVSE om op te komen voor een 

christelijk geluid met extra focus op thema’ s als 
leven, gezin en vrijheid. 

Als u het werk van CCI wilt steunen kunt u een 
gift overmaken op NL29 RABO 0135 9749 09 ten 

name van Stichting Christian Council 
International. Nog makkelijker is om te doneren 

via de 
website: https://www.christiancouncilinternational.org/nl/do

neer. 

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

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

network 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

