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Woord vooraf 
 

Beste lezer, 

Geloof 

“Ik geloof in een God die leeft, die een terugkeer 

kan geven naar Zijn geboden en Die een hoorder 

is van het gebed”, zo beëindigde ik een interview 

bij Family7 in Uitgelicht! naar aanleiding van de 

uitslag van de Italiaanse verkiezingen. En dit 

geloof relativeert ons werk voor 100 procent. Wij 

hoeven niet in eigen kracht te staan wanneer we 

opkomen voor het leven, het traditionele gezin 

en vrijheden zoals van godsdienst en onderwijs. 

De uitslag van de Italiaanse verkiezingen, 

gewonnen met het motto: God, land en familie, 

geeft aan dat de bevolking het roer om wil 

hebben. Mijn hoop is dat landen als Polen en 

Hongarije, die vaak alleen staan in hun pro-family 

beleid, hun steun zullen krijgen.  

Gouden Kruis 

Dat Hongarije dergelijke steun zeer op waarde 

schat blijkt wel uit de onderscheiding die wij 

afgelopen maand ontvingen. Vergezeld van een 

brief van Victor Orbán, premier van Hongarije en 

een verklaring van president Katalin Novák 

ontving ik 6 september jl. uit handen van de 

Hongaarse ambassadeur in Nederland, Andras 

Kocsís, het Gouden Kruis van Verdienste van 

Hongarije.  

Zorgen en vraag om steun 

We kunnen ons zorgen maken als we het debat 

volgen over de Transgenderwet dat in Nederland 

gevoerd wordt. Of als we kennis nemen van de 

uitspraak van het hooggerechtshof in de VS dat 

een Joodse universiteit moet toestaan dat er 

LGBTQ-clubs op hun school worden opgericht, 

zoals ons bestuurslid in de VS beschrijft. Of als we 

zien dat vanuit het Westen kwalijke zaken, als het 

verplichten van abortus of het moeten geven van 

alomvattend seksueel onderwijs op scholen, 

opgelegd worden aan ontwikkelingslanden. 

Onlangs schreef Pieter Beens over dit laatste een 

artikel in het Reformatorisch Dagblad. Met de ons 

gegeven middelen proberen we er alles aan te 

doen om deze zaken te keren. Uw (financiële) 

steun is hierbij onmisbaar!  

Bid en werk 

Samen met onze Afrika consultant hebben we 

weer veel werk verzet in verband met de EU-ACP 

overeenkomst, het voorgestelde, voor 20 jaar 

bindende handelsverdrag tussen de EU en de 79 

ACP-landen. Verder hebben we de banden in de 

VS kunnen aanhalen. Onze vertegenwoordiger bij 

de VN in New York volgde enkele vergaderingen. 

We onderstrepen zijn oproep: Bid alstublieft 

tegen de niet aflatende druk van de VN om van 

abortus een mensenrecht te maken. 

Leest u over dit alles verder in deze nieuwsbrief. 

Met hartelijke groet, 

Henk Jan van Schothorst 

Directeur Christian Council International 

 

 

Werkvelden 

Het gouden Kruis van Verdienste van 

Hongarije voor CCI-directeur Henk Jan van 

Schothorst 

 

Foto: CNE.news, Evert van Vlastuin 

Henk Jan van Schothorst, uitvoerend directeur 

van de Christian Council Internationaal, ontving 

op 6 september 2022 het gouden Kruis van 

https://gendertwijfel.nl/
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/europees-handelsverdrag-laat-landen-tekenen-voor-abortusrecht
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/europees-handelsverdrag-laat-landen-tekenen-voor-abortusrecht
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/netwerk-verstevigd-de-vs
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/netwerk-verstevigd-de-vs
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Verdienste van Hongarije als erkenning voor zijn 

steun aan Hongarije en zijn onvermoeibare inzet 

voor de bevordering van het Hongaarse 

gezinsbeleid in Nederland en de bescherming van 

het joods-christelijke erfgoed van Europa. Het 

kruis werd overhandigd door de Hongaarse 

ambassadeur in Nederland, András Koscis. 

Klik hier voor een (foto/video) verslag 

 

Het gouden Kruis van Verdienste uit Hongarije 

Netwerk in de VS verstevigd 
Direct na de in ontvangst name van het Gouden 

Kruis van Verdienste van Hongarije op 6 

september reisde Van Schothorst door naar New 

York langs bij de Verenigde Naties. Met diverse 

afspraken onderweg is hij toen met Mark den 

Hollander, die CCI in de VS vertegenwoordigt, 

naar Washington DC gereden. 

Daar hadden ze afspraken in het Amerikaanse 

Congres, de Heritage Foundation en de vestiging 

van Hillsdale College Graduate School of 

Government. Ook was er een goed weerzien met 

bestuurslid George Roller, die missionaris is in het 

Congres. 

 

In een kerkdienst van Lakeside Presbyterian 

Church in West Palm Beach werden ook de 

aanslagen van 9/11, 2001 herdacht. Vervolgens 

woonde Van Schothorst de National 

Conservatism conferentie in Miami van 11 – 13 

september. Bekenden onder de meer dan 

honderd sprekers waren onder meer Albert 

Mohler, President van The Southern Baptist 

Theological Seminary en de populaire gouverneur 

van Florida: Ron DeSantis. 

 

Tot slot woonde hij de Pray-Vote-Stand Summit 

bij van 14-16 september in Atlanta, Georgia. Ook 

https://www.christiancouncilinternational.org/nl/nieuws/nieuws/2022/het-gouden-kruis-van-verdienste-uit-hongarije-voor-cci-directeur-henk-jan-van
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hier werkte hij aan zijn netwerk en had 

persoonlijke gesprekken met de hier ook 

aanwezige Albert Mohler en Tony Perkins, 

President van de Family Research Council (FRC) 

and FRC Action. 

 

Nieuws van de VN New York 

Het is mijn RECHT 

 

By: Peter Smith 

Ik zit momenteel in mijn 

kantoor in het Verenigd 

Koninkrijk, erg bedroefd 

over het verlies van een 

groot monarch, Koningin 

Elizabeth II.  

Ik ben gevraagd om een 

klein artikel te schrijven over een van de meest 

omstreden kwesties bij de VN. Al meer dan 25 

jaar ben ik betrokken bij deze strijd. 

Na het doornemen van honderden VN-

documenten heb ik nog nooit een verwijzing naar 

verplichtingen gezien, alleen maar rechten, 

rechten en nog eens rechten. Ik heb vele saaie 

vergaderingen bij de VN bijgewoond waar 

rechten centraal stonden. In de Bijbel zie ik 

verplichtingen op de voorgrond en niet veel 

vermeldingen van rechten. 

Hun favoriete recht is het recht op gezondheid. 

Dit zet me aan het denken over wat dit betekent. 

Misschien mag niemand ziek worden. Dan denk ik 

nee, het betekent dat ze verwachten dat ik voor 

hun gezondheidszorg betaal. Daarna komt het 

idee dat reproductieve gezondheid ook een recht 

is. Het nieuwste bij de VN is het recht op toegang 

tot veilige abortus. Dus, wat de VS en de EU 

willen is het recht om ongeboren kinderen te 

laten doden in de baarmoeder van hun moeder in 

een of andere abortusfabriek. Deze landen willen 

alle landen in de wereld dwingen tot deze cultuur 

van de dood. Abortus is een menselijk onrecht, 

geen menselijk recht. 

Nigeria is een kampioen in het verdedigen van 

ongeboren kinderen, samen met de rest van 

Afrika en de moslimlanden. Deze moedige landen 

weerstaan de druk van de zogenaamde 

ontwikkelde landen. De Biden regering is erg pro-

abortus. Zij vinden geen enkele abortus verkeerd 

of slecht. Hun eigen Hooggerechtshof ontkende 

onlangs dat er enig recht op abortus bestond 

toen het Roe v. Wade omver wierp. Dit was te 

danken aan de benoeming van drie pro-life 

rechters door president Trump. 

Bid alstublieft tegen de niet aflatende druk van 

de VN om van abortus een mensenrecht te 

maken. Elk kind in de baarmoeder wordt door 

Christus geliefd en door Hem gewild. 

 

Op 26 augustus 2022 heeft de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties de volgende 

resolutie aangenomen: 

Internationale samenwerking voor toegang tot 

de rechter, rechtsmiddelen en bijstand voor 

overlevenden van seksueel geweld 

Ik heb hieronder operationele paragraaf 6 

gekopieerd en wil daar enkele opmerkingen over 

maken. De vetgedrukte formulering is 

problematisch. 

6. dringt er bij de staten op aan te zorgen voor de 

bevordering en bescherming van de 

mensenrechten van alle vrouwen en hun seksuele 

en reproductieve gezondheid en reproductieve 

rechten overeenkomstig het actieprogramma van 

de Internationale Conferentie over Bevolking en 

Ontwikkeling, het actieprogramma van Peking en 

de slotdocumenten van de toetsingsconferenties 
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daarvan, onder meer door de ontwikkeling en 

handhaving van beleid en wettelijke kaders en de 

versterking van gezondheidsstelsels die 

alomvattende seksuele en reproductieve 

gezondheidsdiensten van hoge kwaliteit, 

goederen, informatie en onderwijs, met inbegrip 

van veilige en effectieve methoden van moderne 

contraceptie, universeel toegankelijk en 

beschikbaar maken, noodanticonceptie, 

preventieprogramma's voor zwangerschap onder 

adolescenten, gezondheidszorg voor moeders, 

zoals geschoolde geboortezorg en verloskundige 

noodhulp, waardoor obstetrische fistels en 

andere zwangerschaps- en bevallingscomplicaties 

zullen afnemen, veilige abortus wanneer de 

nationale wetgeving dergelijke diensten toestaat, 

en preventie en behandeling van infecties van de 

voortplantingsorganen, seksueel overdraagbare 

infecties, HIV en reproductieve kankers, waarbij 

wordt erkend dat de mensenrechten het recht 

omvatten om controle te hebben over en vrij en 

verantwoordelijk te beslissen in 

aangelegenheden die verband houden met hun 

seksualiteit, met inbegrip van seksuele en 

reproductieve gezondheid, zonder dwang, 

discriminatie en geweld; 

Bovenstaande paragraaf is gevaarlijk omdat de 

term mensenrechten is opgenomen samen met 

de term "veilige abortus". Dit kan worden 

opgevat als een soort recht op abortus. Meer 

specifiek bij zwangerschap als gevolg van 

verkrachting. Ook al is abortus als gevolg van 

verkrachting ongeveer 1 op de 1000 van alle 

abortussen, het wordt gebruikt als een hard geval 

om sommige abortussen te rechtvaardigen die 

vervolgens worden gebruikt om alle abortussen 

te rechtvaardigen. 

Nu is er enige goede kwalificerende taal, met een 

verwijzing naar de "Internationale Conferentie 

over Bevolking en Ontwikkeling, het 

Actieplatform van Peking". Dit had beter gekund 

door te verwijzen naar het verslag van deze 

conferenties in plaats van naar het actieplatform. 

Het eerste bevat voorbehouden, het tweede niet. 

De verwijzing bevat echter de formulering dat 

"abortuswetten op nationaal niveau moeten 

worden vastgesteld". 

Over veilige abortus wordt gezegd: "wanneer 

dergelijke diensten door de nationale wetgeving 

zijn toegestaan". Ook dit gaat in tegen abortus als 

mensenrecht. Dit is echter de tweede keer dat 

deze term "veilige abortus" voorkomt in een 

zogenaamd consensusdocument. 

Pro-abortus mensen zullen beweren dat deze 

termen iets toevoegen aan het internationaal 

gewoonterecht en een stap zijn op weg naar 

abortus als een mensenrecht. Het slechte is dat 

de pro-abortus landen zullen beweren dat 

"veilige abortus" een overeengekomen 

formulering is en zij zullen gemakshalve vergeten 

de kwalificerende taal te citeren. 

Helaas zijn er drie andere verwijzingen naar : 

"inclusief seksuele en reproductieve 

gezondheidszorg" in het document.   Dit is een 

beladen term waarover in de VN al een kwart 

eeuw wordt gestreden. Het zou geschrapt 

moeten worden, of er zou op zijn minst 

kwalificerende taal naast moeten staan om een 

verondersteld recht op abortus te voorkomen. 

Ook deze resolutie is niet bindend, het is slechts 

een vrijwillige gedragscode voor landen. Het is 

geen verdrag of conventie. Arme landen komen 

er echter pas later achter, onder druk van de rijke 

landen, dat niet-bindend zijn een voorwaarde 

voor economische hulp kan worden.

 

Peter Smith vertegenwoordigt CCI bij de VN in 

New York 
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Nieuws uit Afrika 

Tekenen ACS overeenkomst uitgesteld (!) en CCI 

kantoor in Afrika 

Door: Meskerem Ritmeester 

Het tekenen van de nieuwe EU-

ACS Overeenkomst is weer 

verzet; dit keer naar 2023. Dit is 

erg fijn voor CCI omdat het CCI 

meer tijd geeft om gezamenlijk 

met verschillende 

medestanders een goede 

strategie op te zetten wat 

betreft de bewustwordingscampagne rondom de 

zorgelijke provisies in deze overeenkomst. Een 

speciaal wereldwijd actieteam van 

vooraanstaande beleidsbeïnvloeders, geleid door 

CCI, was opgezet voor dit doel. Dit heeft 

geresulteerd in een strategisch actieplan rondom 

een handvol bijeenkomsten waar CCI en 

belangrijke medestanders bij moeten zijn om een 

zo groot mogelijke bewustwording te creëren 

rondom de zorgelijke provisies in de EU-ACS 

Overeenkomst. 

 

CCI ontmoet Z.E. President van Malawi 

De eerste bijeenkomst waar CCI bij was, was de 

jaarlijkse conferentie van de Afrikaanse 

Advocaten Vereniging in Malawi waarbij CCI de 

geplande bewustwordingsstrategie kon loslaten 

op verschillende hoogwaardigheidsbekleders en 

beleidsbeïnvloeders zoals: De president van 

Malawi, Malawische Ministers en 

parlementsleden, de Vice-President van Liberia, 

Malawische religieuze leiders, en meer dan 

honderd wetgeleerden en advocaten uit 

verschillende Afrikaanse landen die de 

conferentie bijwoonden. Sommigen van hen doen 

inmiddels actief mee met CCI’s 

bewustwordingscampagne en steunen waar 

nodig in de voorbereidingen van de cruciale 

bewustwordingsactiviteiten rondom de 

opkomende strategische bijeenkomsten die 

gepland staan voor het laatste kwartaal van 2022.  

 

CCI ontmoet H.E. Vice President van Liberia 

Een andere mijlpaal werd dit kwartaal bereikt 

door CCI aangezien het zijn kantoor in Afrika 

(Ethiopië) vestigde in de vorm van een 

hostregeling (hosting arrangement). De 

belangrijkste reden voor deze belangrijke stap in 

de uitbreiding van CCI is het verkrijgen van een 

consultatieve status voor CCI bij de African 

Commission on Human and Peoples' Rights 

(ACHPR), een van de belangrijkste organen van de 

Afrikaanse Unie. CCI verwacht in oktober 2022 de 

status van waarnemer te krijgen. 

Meskerem Ritmeester is Policy & Advocacy 

Directeur Afrika 
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Media 
Europees handelsverdrag laat landen tekenen 

voor abortusrecht 

 

Reformatorisch Dagblad - Pieter Beens: Een 

nieuw handelsverdrag met de EU moet 

Afrikaanse landen welvaart en veiligheid bieden. 

Maar ze moeten dan wel abortus en seksuele 

diversiteit hoog op de agenda zetten... Lees meer 

Trieste uitspraak Hooggerechtshof 
Door: John Van Der Brink 

Velen van u zullen zich 

herinneren wat er een paar 

jaar geleden gebeurde met de 

christelijke scholen in Alberta, 

Canada, toen Bill 24 werd 

aangenomen die de oprichting 

van homo- en lesbische clubs op scholen verplicht 

stelde als leerlingen dat wilden. Dit leidde tot een 

enorme reactie in veel schoolgemeenschappen 

die de financiering en zelfs het bestaan van 

verschillende christelijke scholen bedreigde, ook 

van onze eigen NRCEA-school daar. Gelukkig 

ontsnapten de christelijke scholen aan de druk en 

het effect van deze wet door een 

regeringswisseling na verkiezingen. Maar de 

gedachtegang die de oorspronkelijke wet 

voortbracht is nog springlevend en wacht slechts 

op een nieuwe kans om weer op te duiken. 

Helaas, maar zeer voorspelbaar, is die 

gedachtegang niet ten noorden van de 

Amerikaans/Canadese grens gebleven. Dit jaar 

was ook de Yeshiva Universiteit in New York City 

het doelwit. Yeshiva is een Joodse universiteit die 

in 1886 werd opgericht als een jongensschool 

met als doel het geven van krachtig onderwijs in 

de studie van de oudtestamentische Thora of wat 

wij de eerste vijf boeken van de Bijbel zouden 

noemen. Yeshiva is sindsdien uitgebreid tot een 

moderne onderzoeksfaciliteit, maar het is nog 

steeds de belangrijkste instelling van de moderne 

Joodse orthodoxie. Een staatsrechter oordeelde 

echter in juni dat er niets in de identiteit van 

Yeshiva University was dat hen vrijstelde van 

mensenrechtenwetten die gelden voor openbare 

onderwijsinstellingen. Yeshiva ging tegen deze 

uitspraak in beroep en vroeg om uitstel, waarna 

de zaak voor het Hooggerechtshof kwam. Het 

verzoek om uitstel werd door het 

Hooggerechtshof afgewezen, wat betekent dat 

Yeshiva, totdat de zaak via de beroepsprocedure 

is afgehandeld, moet toestaan dat er LGBTQ-

clubs op hun school worden opgericht.  

De uitspraak van zowel de lagere als de hogere 

rechtbank is gevaarlijk en schept precedenten. 

Het zegt in feite dat tenzij een religieuze school 

duidelijk aantoont, in haar religieuze tradities en 

documentatie, dat de LGBTQ ideologie een 

schending is van de Bijbelse normen waaraan zij 

zich houdt, en waaruit zij dagelijks onderwijst, zij 

gedwongen kan worden een on-Bijbelse praktijk 

toe te staan op hun schoolterrein. Het zal 

belangrijk zijn de uiteindelijke uitkomst van deze 

zaak in de gaten te houden.   

Het is ook alarmerend om te zien hoe de LGBTQ-

gemeenschap de Amerikaanse 

onderwijsinstellingen binnendringt. Eerst waren 

het de openbare scholen die, onder het mom van 

een verbod op discriminatie, LGBTQ-activiteiten 

moesten toestaan en zelfs bevorderen. 

Tegenwoordig is elke openbare school een 

broedplaats om deze levensstijl te helpen 

normaliseren. Maar wat er gebeurt op Yeshiva 

bewijst dat religieuze scholen ook niet zijn 

vrijgesteld. Als een school niet religieus genoeg is, 

valt ze onder dezelfde regels.  

Momenteel mogen religieuze scholen in Amerika 

hun interpretatie van de Bijbel onderwijzen en 

wat die zegt over hoe we moeten leven. Vrijheid 

van godsdienst garandeert dat recht nog steeds. 

Maar de uitdaging van dat recht lijkt voor onze 

deur te staan. We vragen ons af hoe lang deze 

https://www.rd.nl/artikel/982905-europees-handelsverdrag-laat-landen-tekenen-voor-abortusrecht
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vrijheid stand zal houden als we beschuldigd 

worden van discriminatie van hen die het niet 

eens zijn met onze leer. Moge de Heere onze 

natie en onze scholen in genade gedenken en 

leiders opwekken die een samenleving willen 

handhaven die gebaseerd is op de zeden en 

principes van Gods Woord. De toekomst van onze 

kinderen en kleinkinderen staat op het spel. 

Dit is een verhaal in ontwikkeling en één dat in de 

gaten moet worden gehouden door allen die 

bezorgd zijn over de toekomst van religieuze 

vrijheid in Amerika. De laatste stap is dat Yeshiva 

University heeft besloten ALLE clubs op te heffen 

totdat deze zaken in de rechtbank zijn geregeld. 

Het is duidelijk dat zij vinden dat hun religieuze 

rechten worden geschonden en dat zij bereid zijn 

grote offers te brengen om te proberen deze te 

herwinnen.  

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht! 26 september 2022 Henk Jan van 

Schothorst over de Italiaanse verkiezingen 
 

De rechts conservatieve partij Fratelli d’Italia 

heeft de verkiezingen in Italië gewonnen.  

Partijleider Giorgia Meloni wordt hiermee de 

eerste vrouwelijke minister-president van Italië. 

Dit is fantastisch nieuws. De beoogde premier zei: 

Ik mag mezelf niet omschrijven als een Italiaan, 

Christen, vrouw en moeder. Ik moet burger X zijn, 

geslacht X, ouder 1, ouder 2. Ik moet een 

nummer zijn, maar zij won met het motto: God, 

land en gezin.  

 

Nederlandse ondertiteling kan aan- en uit gezet 

worden met de button onderaan de video. For the 

video with English subtitles, click here. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.christiancouncilinternational.org/news/video/2022/featured-sept-26-2022-henk-jan-van-schothorst-italian-elections
https://www.youtube.com/embed/m3vLi-bSGwE?feature=oembed
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Dringend financiële steun nodig voor CCI 
Om het werk van CCI doorgang te kunnen laten vinden en verder uit te breiden is een constante 

geldstroom noodzakelijk. Om een indruk te krijgen hoe het projectplan er voor de komende drie jaar 

uitziet, zie de afbeelding hieronder of klik hier. Het is een ambitieus plan, maar iedere bijdrage helpt ons! 

 

https://www.christiancouncilinternational.org/sites/default/files/2022-09/nl_versie_-_cci_sponsorplan_sept_2022_1.pdf
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Het werk van CCI in een notendop 

N GEZIN VRIJHEID 
Leven 

 
De bron van menselijk leven 

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

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

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

 
Wat er speelt: 

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

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

gezondheidszorg en ondermijnt zo 
hun (en onze) soevereiniteit. 

 
Wat wij doen: 

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

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

Gezin 
 

Vanouds is het traditionele 
gezin de hoeksteen van de 

samenleving. 
Het is een natuurlijke eenheid die 

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

een vrouw. Daaruit kunnen jongens 
en meisjes geboren worden die 

in geborgenheid en veiligheid tot 
volwassenheid opgroeien. 

 
Wat er speelt: 

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

en gender identiteit’ als nieuwe 
universele non-discriminatie 

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

zelfgekozen identiteit. 
Genderideologie zet de schepping, 

natuur en biologie op zijn kop. 
Wat wij doen: 

Door inspraak ontmaskeren wij deze 
overmoedige ideologie bij de VN en 

lobbyen voor wereldwijde 
eerbiediging van Bijbelse richtlijnen 

voor huwelijk en gezin. 

Vrijheid 
 

Vrijheid en menselijke 
waardigheid zijn met elkaar 

verbonden maar door de zonde 
aangetast. 

De bescherming van vrijheid 
van godsdienst en onderwijs is 

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

burgers verschuldigd. 
 

Wat er speelt: 
De Finse Christen-politica Päivi 

Räsänen staat terecht voor aanzet 
tot haat vanwege haar geuite visie 

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

godsdienst en meningsuiting en 
getuigt van het evangelie van 

verzoening door Jezus Christus.  
Wat wij doen: 

Wij steunen deze moedige vrouw 
met gebed, persoonlijke 

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

Office USA: 

 
Christian Council International 

 
1747 PENNSYLVANIA AVE NW STE 1000 - 
WASHINGTON, DC 20006 

EIN: 85-1382246 
 
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/ 

 

Email: info@christiancouncilinternational.org 

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

nate 

 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

Steun:  
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/
doneer 

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

https://www.christiancouncilinternational.org/
mailto:info@christiancouncilinternational.org
https://www.christiancouncilinternational.org/nl
mailto:info@christiancouncilinternational.org
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/business-network
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/business-network
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/doneer
https://www.christiancouncilinternational.org/nl/doneer
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Steun ons 
 

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

conservatieven die betrokken zijn bij 
overheidsbeleid en beïnvloedt beleid vanuit een 

christelijk perspectief. CCI spreekt in bij 
internationale organisaties als de VN, EU en de 
VN-mensenrechtenraad 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

