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Inleiding 
Geïnspireerd door de idealen van de joods-christelijke westerse beschaving hebben de 
stichters van de VS, Nederland en andere landen in de hele wereld gewerkt aan het vestigen 
van een erfenis van een slanke overheid, de rechtsstaat en menselijke waardigheid. Net zo 
belangrijk is dat zij het belang van godsdienstvrijheid voor de groei en bloei van de nieuwe 
naties hebben benadrukt. Vandaag de dag wordt oprecht christelijk geloof echter vaak 
bespot als misleidend, intolerant en bekrompen. Christenen worden geïsoleerd en zelfs voor 
het gerecht gedaagd omdat zij traditionele waarden omarmen en deze in het openbaar 
durven uit te dragen. 
 
Bovendien verliezen mensen steeds meer hun greep op en controle over de waardigheid van 
het leven, hun gezin en hun vrijheden, vooral als deze voortkomen uit een christelijke visie 
op mens en wereld. Op kleine schaal is dit te zien in machtsoverdrachten en fusies van 
verenigingen, scholen en gemeenten, en op grotere schaal in macht-uitbreidende 
organisaties als de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de Afrikaanse Unie (AU), 
waarvan landen lid zijn. In toenemende mate zijn internationale organisaties 
grensoverschrijdend en sturend betrokken bij het formuleren van beleid en 

https://d.docs.live.net/6439fa853e8d7cba/TCC%20files%20Administrator%20(Jolanda)/Board%20TCC/Beleidsplan%20en%20budget/2022-2024/NL/NL%20Projectbeschrijving%20CCI%20-%202022-2024(1).docx#_Toc103249567
https://d.docs.live.net/6439fa853e8d7cba/TCC%20files%20Administrator%20(Jolanda)/Board%20TCC/Beleidsplan%20en%20budget/2022-2024/NL/NL%20Projectbeschrijving%20CCI%20-%202022-2024(1).docx#_Toc103249568


 

(mensen)rechten. Nationale soevereiniteit wordt op deze manier steeds meer overgedragen 
en gestuurd door schimmige afspraken, die op supranationaal niveau worden uit 
onderhandeld. Met dit democratisch tekort kunnen we de ongekozen bestuurlijke elite niet 
voldoende controleren, en ook niet via stemming of verkiezingen verantwoordelijk houden 
voor wat ze doet. Uitgevaardigde richtlijnen of besluiten bedreigen of gaan steeds meer ten 
koste van het recht en de vrijheid om het christelijk geloof uit te leven of na te streven. 
 
Wij staan niet alleen in deze strijd. Onze buren aan beide zijden van de Atlantische Oceaan in 
Europa, de Verenigde Staten, Afrika en wereldwijd hebben met soortgelijke ontberingen te 
maken. Erger nog, Europa wordt geconfronteerd met de agressieve oplegging van 
progressieve waarden door de EU, die zij ook wereldwijd probeert op te leggen, zoals aan 
ACP-landen (Afrika-Caraïben-Pacific) via handelsovereenkomsten en 
mensenrechtenresoluties. Wij moeten zorgvuldig proberen de bevoegdheden van 
internationale organisaties te beperken en te houden overeenkomstig hun mandaat en 
toegevoegde waarde, vooral op het gebied van de mensenrechten, en niet als 
plaatsvervangers van nationale en democratische lidstaten. Het is van enorme waarde om 
van elkaar te leren en elkaar aan te moedigen - en dat is waar Christian Council International 
(CCI), meer dan enige andere organisatie vandaag de dag, zich sterk voor maakt.  
 
Voordat CCI in juni 2020 als zusterorganisatie in de VS werd opgericht, heeft de in Nederland 
gevestigde Transatlantic Christian Council (TCC) (die haar naam ook in CCI heeft veranderd 
vanwege de wereldwijde schaal van het werk) sinds haar oprichting in 2013 veel succes 
geboekt bij het bouwen van deze bruggen. We zijn klaar om munt te slaan uit die staat van 
dienst met een driejarig project getiteld Voor leven, gezin en vrijheid bij de VN, de EU, de 
AU en de OVSE en versterking van de trans-Atlantische banden, onder het motto: 'Vrij, 
onverveerd'. De inspanning zal bestaan uit strategische belangenbehartiging en een 
levendige trans-Atlantische en internationale samenwerking en gedachtewisseling op 
verschillende manieren. Deze componenten zullen het werk en de vrijmoedigheid van 
christenen en conservatieven op het publieke domein aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan en wereldwijd versterken, en op tastbare wijze de beginselen bevorderen die voor 
veel mensen met een christelijke achtergrond en voor ons van grote betekenis zijn.  
 
Om dit te bereiken heeft CCI idealiter €1.850.000,- nodig: in 2022 €580.000,-, in 2023 
€620.000,-, in 2024 €650.000,-. CCI-US is een 501(c)(3) non-profit instelling met een fiscaal 
aftrekbare status voor donaties. CCI-NL heeft het equivalent van deze status: de ANBI. 



 

Over voorloper Transatlantic Christian Council (TCC) tot nu toe 
 

De TCC (nu CCI) werkt aan de ontwikkeling van een trans-Atlantisch en internationaal 

openbaar beleidsnetwerk van Noord-Amerikaanse, Europese, Afrikaanse en verdere 

wereldwijde christenen en conservatieven ter bevordering van het burgerlijk welzijn, zoals 

begrepen binnen de joods-christelijke traditie. Wij proberen de grootste verworvenheden 

van onze politieke systemen te beschermen - beperkte overheid, individuele vrijheid, 

godsdienstvrijheid, vrijheid van onderwijs, en het gezin als de fundamentele bouwsteen van 

de samenleving - door het beleid internationaal te beïnvloeden.   

Door leiders uit denktanks, de advocatuur, het bedrijfsleven, de journalistiek, filantropie, 

onderwijs en andere instellingen in het publieke domein samen te brengen, functioneert de 

TCC als een trans-Atlantische en internationale hub voor ten eerste het analyseren van 

hedendaags beleid en trends, en ten tweede het inspireren van actie onder invloedrijke 

individuen die betrokken zijn bij het openbare leven. 

Sinds onze oprichting in 2013 hebben wij ons gepositioneerd om invloed uit te oefenen en 

tegelijkertijd vrijheid en menselijke waardigheid op verschillende fronten te bevorderen. De 

TCC heeft: 

- Raadgevende status gekregen als NGO bij de Verenigde Naties, de Europese Unie en 

andere internationale organen, waardoor we de pogingen van wereldwijde activisten om 

hun secularistische visie aan de wereld op te leggen kunnen blokkeren;  

- Een gerespecteerde bron voor informatie en analyse geworden, omdat onze leiders 

veelgevraagde sprekers zijn in de VS, Europa en Afrika over wereldbestuur, christelijk 

engagement in het openbare leven, en het christelijke antwoord op de postmoderne 

samenleving; 

- Conferenties gehouden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, met sprekers als 

sociaal criticus Os Guinness, Congresleden als onder meer Frank Wolf, Chris Smith, Pete 

Hoekstra en National Review Editor-at-Large John O'Sullivan en vele anderen. 



 

Met een kantoor en belastingvrije status in Nederland voor TCC, en sinds 2020 opgericht in 

de VS met dezelfde 501(c)(3) fiscaal aftrekbare status als non-profit organisatie in de VS voor 

CCI, en op zoek naar opties in Afrika proberen we TCC en CCI te vestigen als een blijvende 

kracht voor het goede in Noord-Amerika en Europa en daarbuiten. Met uw hulp zullen wij 

ons wederzijds democratisch erfgoed versterken door een consensus op te bouwen voor 

leven, gezin en vrijheid.  

 

Secularisme in opmars 
 
Het kan moeilijk zijn om hoopvol te blijven over de toekomst van onze naties en volkeren. 

Ondernemers worden gedwongen deel te nemen aan activiteiten die indruisen tegen hun 

religieuze principes. Studenten en leraren worden disciplinair gestraft voor deelname aan 

Bijbelstudie, zelfs buiten de schooluren. Militairen worden vijandig bejegend als zij hun 

steun uitspreken voor traditionele waarden. Tegelijkertijd vergaren de federale regering en 

internationale organisaties meer en meer macht, waardoor de fundamentele waarden die 

de westerse beschaving eeuwenlang in stand hebben gehouden, worden bedreigd.     

Deze ontwikkelingen wijzen op verontrustende bredere tendensen. De huidige samenleving 

koestert de radicale autonomie van het individu, vooral waar het geslacht en seksualiteit 

betreft. Onze regeringen, ondertussen, handhaven een rigide ideologie van valse "rechten" 

om dit begrip te beschermen - het recht om te trouwen met wie men liefheeft, het recht 

voor vrouwen om voortplantingsbeslissingen te nemen zonder grenzen, het recht om erkend 

te worden door de gekozen geslachtsidentiteit, enzovoort. 

De overheid wordt onze meester, een ideologisch correcte administratieve staat die de 

burgermaatschappij en haar instellingen binnendringt - met inbegrip van het gezin, scholen, 

kerken, kleine bedrijven en organisaties zonder winstoogmerk. Alle verworvenheden van de 

westerse en christelijk georiënteerde samenleving staan op het spel, inclusief de vrijheden 

die wij als Amerikanen, Europeanen, Afrikanen en mensen in ruimere zin wereldwijd elke 

dag genieten.  



 

Maar deze strijd is niet de onze alleen. Onze vrienden aan beide zijden van de Atlantische 

Oceaan delen onze rijke joods-christelijke traditie, maar kwijnen weg onder dezelfde kwalen 

die Europa en Amerika vandaag de dag teisteren (b.v. social engineering, vijandigheid jegens 

religie, sterk gecentraliseerde en geseculariseerde regeringen). De situatie in Europa is 

echter aantoonbaar erger: de Europese Unie legt haar giftige ideologie op continentale en 

internationale basis op, schendt de nationale soevereiniteit om controversiële beslissingen 

te nemen die aan de controle van gewone mensen zijn onttrokken en vormt een bedreiging 

voor vrije naties in de wereld, zoals de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille 

Oceaan.  

Volgens schattingen wordt de helft tot twee derde van de wetten en regels waaraan de 

burgers van de EU-lidstaten zijn onderworpen, op EU-niveau gemaakt en niet door nationale 

regeringen die verantwoording verschuldigd zijn aan de kiezers. Ongeveer 60% van de regels 

waaraan bijvoorbeeld de Portugezen of de Polen zijn onderworpen, komt niet uit het 

Portugese of Poolse parlement, maar uit de EU in Brussel. 

De Verenigde Staten worden met soortgelijke transnationale bedreigingen geconfronteerd - 

niet via de Europese Unie, maar via instanties als de Verenigde Naties. De reactie van Europa 

- met name de Britse afwijzing van de status quo door Brexit - is een nuttige les voor de VS 

bij hun navigatie door een nieuwe en geglobaliseerde wereld.  

In Afrika moeten de Afrikaanse Unie en de Afrikaanse Commissie voor de rechten van de 

mens en van het volk zorgvuldig trachten te handelen overeenkomstig hun mandaat en 

toegevoegde waarde, met name op het gebied van de mensenrechten, en niet als 

plaatsvervangers van nationale en democratische lidstaten. 

Bij de (Transatlantic) Christian Council International geloven wij dat er kracht schuilt in 

solidariteit. Wij geloven dat de VS en Europa en de vrije naties van de wereld samen zullen 

staan, of vallen. En wij geloven dat de verworvenheden van de westerse beschaving - die 

tezamen de menselijke waardigheid en geordende vrijheid hooghouden - het waard zijn om 

voor te vechten. 

 



 

Programma Plan 2022 – 2024 
 

Wij willen nu munt slaan uit dit succes met een ambitieus driejarig project dat christelijke 

perspectieven zal doen terugkeren naar het centrum van het publieke debat in Noord-

Amerika, Europa en wereldwijd. Het project, Voor leven, gezin en vrijheid bij de VN, de EU, 

de AU en de OVSE en versterking van de trans-Atlantische banden, zal een slanke en 

democratisch overheid, echte vrijheid en menselijke waardigheid beschermen in een tijd 

waarin de christelijke basis voor deze verworvenheden erodeert. Het project loopt van 1 

januari 2022 tot en met 31 december 2024 en bestaat uit twee onderdelen, die hieronder 

nader worden toegelicht. (IJkpunten voor resultaten staan in een apart document). 

Ten eerste gebruiken wij onze consultatieve status bij internationale organisaties zoals de 

Verenigde Naties, de Europese Unie en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 

Europa om de bescherming van klassieke vrijheden te versterken en de aanval van fanatiek 

secularisme te keren. 

Wij richten ons op: 

- Het wijzigen van internationale mensenrechtenverklaringen en -overeenkomsten om de 

bescherming van het traditionele gezin, het huwelijk, ouderlijke rechten en het recht op 

leven te versterken; 

- Lobbyen bij lidstaten om tegen maatregelen te stemmen die agressief secularisme zouden 

bevorderen en het christelijke mensbeeld zouden ondermijnen; 

- Het helpen van ontwikkelingslanden (als ACS-landen - de Landen in Afrika, het Caraïbisch 

gebied en de Stille Oceaan) om weerstand te bieden aan politieke en financiële chantage, 

voornamelijk door Europeanen en Noord-Amerikanen, die erop gericht zijn hen te dwingen 

hun secularistische agenda te aanvaarden; 

- een licht werpen op de pogingen van gepolitiseerde toezichtcomités die internationale 

overeenkomsten herinterpreteren om ze in overeenstemming te brengen met de 

secularistische agenda. 

 



 

Ten tweede zullen wij, als onvervangbare bondgenoten en soevereine naties, de trans-

Atlantische en internationale vrijheidsbanden op verschillende manieren aanhalen. 

Wij richten ons op 

- Het benadrukken van Leven, Gezin en Vrijheid vanuit een Christelijk perspectief (inclusief 

veiligheid) en het samenwerken met partnerorganisaties 

- Samenwerken met gelijkgestemde ambtsdragers en agendasetters zowel in de politieke 

wereld als in het maatschappelijk middenveld, zoals Congresleden, Corps Diplomatique, 

Europese en nationale parlementen, maatschappelijke organisaties en andere relevante 

stakeholders (media, ambtenaren, ...) 

- Versterking van de betrekkingen tussen gelijkgestemde (christelijke) scholen, 

zakenmensen, (juridische) verenigingen, enz. door bezoeken en gedachtewisselingen, enz. 

- Andere mogelijkheden die zich kunnen voordoen en de zaak kunnen versterken, kunnen 

worden meegenomen 

 

Verzoek 
 

Naast de voormalige TCC is CCI de enige organisatie voor openbaar beleid die zowel expliciet 

christelijk, trans-Atlantisch als internationaal is. Wij zijn niet algemeen "op geloof 

gebaseerd" of "religieus", maar opzettelijk christelijk, omdat wij werken aan het behoud van 

de verworvenheden die zijn voortgekomen uit het christelijke erfgoed van het Westen. Als 

trans-Atlantische en internationale organisatie wijst CCI op het feit dat Europa, Noord-

Amerika en de vrije naties van de wereld samen staan of vallen. Wij delen hetzelfde joods-

christelijke erfgoed en zijn een voorbeeld van dat erfgoed voor de wereld. Wij oefenen 

onvermijdelijk een enorme invloed op elkaar uit, ten goede of ten kwade. 

Voor leven, gezin en vrijheid bij de VN, de EU, de AU en de OVSE en versterking van de 

trans-Atlantische banden zal voortbouwen op de sterke fundamenten van CCI door middel 



 

van activiteiten die de belangrijkste waarheden en principes in Amerika, Europa, Afrika en 

over de hele wereld zullen bevorderen.  

Dit driejarig project: Voor leven, gezin en vrijheid bij de VN, de EU, de AU en de OVSE en 

versterking van de trans-Atlantische banden zal voortbouwen op de sterke basis die TCC 

heeft gelegd. Dit zal gebeuren door middel van activiteiten die belangrijke waarheden en 

principes, gebaseerd op de Bijbel en de Apostolische Geloofsbelijdenis (12 geloofsartikelen), 

in Europa, Amerika en over de hele wereld bevorderen. Wij zouden uw serieuze steun aan 

deze inspanning zeer op prijs stellen. Deelname aan de 

https://www.christiancouncilinternational.org/nl/business-network kan een geweldige 

eerste stap zijn. Wij zouden graag met u in contact komen om investeringsmogelijkheden in 

dit project te bespreken. 

Om dit te bereiken heeft CCI idealiter €1.850.000,- nodig: in 2022 €580.000,-, in 2023 
€620.000,-, in 2024 €650.000,-. CCI-US is een 501(c)(3) non-profit instelling met een fiscaal 
aftrekbare status voor donaties. CCI-NL heeft het equivalent van deze status: de  
ANBI. 
 

Hartelijke groet, Henk Jan van Schothorst – Oprichter en directeur van CCI. 

  

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


 

  

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

E: info@christiancouncilinternational.org 

 

Business Network:  
https://www.christiancouncilinternational.org/n
l/business-network 

 
Steun:  
https://www.christiancouncilinternational.org/n
l/doneer 

 
Raad van Bestuur: 
Drs. Henk Jan van Schothorst, 
coördinator activiteiten TCC, voormalig 
beleidsmedewerker Europees Parlement 
 
Raad van Toezicht: 
Voorzitter: Drs. Jan Schippers, directeur 
Wetenschappelijk Instituut SGP, 
voormalig beleidsmedewerker Europees 
Parlement  
Penningmeester: Drs. Johannes Luiten, 
docent algemene en bedrijfseconomie, 
management en organisatie, 
Driestarcollege 
Secretaris: Leonard van Schothorst, 
directeur Van Schothorst Food BV 
 
 
 
 

Colofon                    
 

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

EIN: 85-1382246 
 
Donate to Christian Council 
International (CCI): 
Account name: Christian Council 
International 
Account number: 8002796875 
Routing number: 221271935 
 
For international wire instructions, click here 

 
Checks can be sent to: 
Mr. John Van Der Brink,  
243 Garside Ave Wayne NJ 07470, USA 
 
CCI is a Section 501 (c)(3) organization 
under the IRS code, so contributions are 
tax-deductible for U.S. taxpayers. 
 
Website:  
https://www.christiancouncilinternational.org/ 

 

E: info@christiancouncilinternational.org 

Business Network:  
https://www.christiancouncilinternational.org/b

usiness-network 

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

onate 

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

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

Member: Mr. George E. Roller, 
Ambassador for Hope to the Hill at 
Capitol Hill 

Secretary/Treasurer: Mrs. Jolanda van 
Schothorst-Geluk, General 
Administrator 
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