
 

 

1 

 

 

 

 

 

CCI Nieuwsbrief  

december 2022              

Inhoud 

Woord vooraf ................................................................................................................................................................................................. 2 

Werkvelden .................................................................................................................................................................................................... 3 

Nieuws uit Afrika ........................................................................................................................................................................................ 3 

Ons werk inzake de opschoning van het ACP-EU verdrag ............................................................................................................................. 3 

Maputo - ACP-EU Joint Parliamentary Assembly ..................................................................................................................................... 3 

Luanda, Angola - 10e top van staatshoofden en regeringsleiders van de OEACP ...................................................................................... 4 

Nieuws van de VN New York ....................................................................................................................................................................... 6 

Mensenrechten ..................................................................................................................................................................................... 6 

Media ............................................................................................................................................................................................................. 8 

Wat betekent de ‘Respect for Marriage Act’ voor het Christelijk Onderwijs? ................................................................................................ 8 

Godsdienstvrijheid en de tussentijdse verkiezingen in de VS ........................................................................................................................ 9 

Aanwezigheid van CCI bij diverse gelegenheden .........................................................................................................................................10 

Eind September - Het debat over de Transgenderwet in de Tweede Kamer. ...........................................................................................10 

1 oktober 2022 – World Congress of Families in Mexico.........................................................................................................................10 

18 oktober 2022 - EP Straatsburg over nationale soevereiniteit op het gebied van gezondheid en onderwijs. .........................................10 

4 november 2022 - Live-uitzending van Studio SGP over ‘Opkomen voor het Leven’. ..............................................................................11 

12 november 2022 – Mars voor het Leven, Malieveld Den Haag ............................................................................................................11 

14-16 november 2022 – Strategische meeting in Wenen .......................................................................................................................11 

Uitgelicht! 22 november 2022 Henk Jan van Schothorst: Europese christelijke waarden onder druk ............................................................12 

Uitgelicht! 13 december 2022   Over Europese vervolging  (vooraankondiging) ...........................................................................................12 

Dringend financiële steun nodig voor CCI........................................................................................................................................................13 

Het werk van CCI in een notendop..................................................................................................................................................................14 

Colofon                    ......................................................................................................................................................................15 

Colofon                ......................................................................................................................................................................15 

Steun ons ...................................................................................................................................................................................................16 

https://d.docs.live.net/6439fa853e8d7cba/TCC%20files%20Administrator%20(Jolanda)/Nieuwsbrieven/2022/CCI%20Nieuwsbrief%20-%20december%202022.docx#_Toc122016442
https://d.docs.live.net/6439fa853e8d7cba/TCC%20files%20Administrator%20(Jolanda)/Nieuwsbrieven/2022/CCI%20Nieuwsbrief%20-%20december%202022.docx#_Toc122016443
https://d.docs.live.net/6439fa853e8d7cba/TCC%20files%20Administrator%20(Jolanda)/Nieuwsbrieven/2022/CCI%20Nieuwsbrief%20-%20december%202022.docx#_Toc122016444


 

 

2 

Woord vooraf 

Beste lezer, 

"Greater is the One living inside of me, than he 

who is living in the world." 

Dit prachtige lied geeft houvast in de harde, 

geestelijke strijd, die woedt op het internationale 

toneel. Steeds fanatieker pogen vooral Westerse 

landen een seculier mens- en wereldbeeld op te 

dringen als internationale norm. Alles wat te 

maken heeft met God, Zijn heilzame geboden en 

scheppingsorde moet wijken voor de zelf 

beschikkende mens. Die zal toch zelf zijn rechten 

en identiteit wel bepalen? Tragisch genoeg gaat 

Nederland in deze strijd voorop. Het lijkt soms 

wel een intimiderende actiegroep. In een militant 

getoonzette Kamerbrief van het Kabinet van 30 

november over ‘voortgang Nederlandse inzet 

gendergelijkheid, SRGR (lees abortus) en gelijke 

rechten van lhbtiq+ personen in de EU’ wordt 

ondergetekende impliciet zelfs weggezet als een 

religieuze extremist.  

Op de laatste dag van een 3-daagse strategische 

bespreking in Wenen over onze aanpak in deze 

geestelijke strijd opende ik 's morgens de 

Dagelijkswoord.nl app en las 1 Johannes 4:4: 

Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen (valse 

profeten) overwonnen; want Hij is meerder, Die in 

u is, dan die in de wereld is. 

Dat herinnerde me aan het genoemde lied dat ik 

onlangs meekreeg van een Ethiopische chirurg 

met wie ik samenwerkte in Maputo, 

Mozambique. Daar werd de halfjaarlijkse 

Gezamenlijke Parlementaire Vergadering van de 

EU en de 79 landen tellende Organisatie van 

Afrikaanse, Caribische en Pacifische (Stille 

Oceaan) staten (OACPS) gehouden. Tijdens een 

ontbijt met hem zei hij: “today it constantly fuels 

trough my body and heart”. 

Een geslepen en financieel rijke EU probeerde in 

Maputo een aanpassingsverplichting aan 

zogenaamde, niet-unaniem overeengekomen, 

'Europese waarden' aan ontwikkelende ACP 

landen op te leggen. Zoals promotie en onderwijs 

van seksuele verwording en abortus, juist ook aan 

kinderen, tegen hun wetten, cultuur en religie in.  

De EU preekt solidariteit en democratie, maar wil 

gewoon Brusselse macht en maatstaven in 

lidstaten en wereldwijd geldend maken. 

Afrikaanse parlementariërs hielden hun Europese 

collega's voor dat dit een respectloze aanval was 

op hun democratie, soevereiniteit en cultuur. En 

een onacceptabele nieuwe vorm van ‘ideologisch 

kolonialisme’, zelfs ‘slavernij’ door het Westen.  

 

Oeganda verdedigt Afrikaanse gezinswaarden 

tegen zogenaamde Europese waarden. 

Tijdens de 10e top van staatshoofden en 

regeringsleiders van de OACPS van 6-10 

december in Luanda, Angola heb ik, samengevat 

op een A4tje, aangeraden om het ACP-EU 

handelsverdrag niet door dézen ter 

ondertekening voor te leggen, maar aan de 

nationale parlementen, ter opschoning. Niet 

Brussel, maar zij gaan over hun wetgeving, zeker 

over deze gevoelige en controversiële gebieden. 

Leest u in deze nieuwsbrief meer over de impact 

die het steeds meer op rechten gebaseerde 

beleid heeft. De rapporten van onze 

vertegenwoordiger bij de VN, Peter Smith en de 

artikelen van ons bestuurslid in de VS, John Van 

Der Brink spreken boekdelen. 

In heel deze clash tussen leven en dood, goed en 

kwaad, God en mens, leer ik steeds meer het lied 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/30/kamerbrief-tk-over-voortgang-nederlandse-inzet-gendergelijkheid-srgr-en-gelijke-rechten-van-lhbtiq-personen-in-de-eu
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/30/kamerbrief-tk-over-voortgang-nederlandse-inzet-gendergelijkheid-srgr-en-gelijke-rechten-van-lhbtiq-personen-in-de-eu
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/30/kamerbrief-tk-over-voortgang-nederlandse-inzet-gendergelijkheid-srgr-en-gelijke-rechten-van-lhbtiq-personen-in-de-eu
https://www.christiancouncilinternational.org/sites/default/files/2022-12/1-pagina_acp-eu_brief_-_ernstige_over_het_hoofd_geziene_problemen_nl_vert.pdf
https://www.christiancouncilinternational.org/sites/default/files/2022-12/1-pagina_acp-eu_brief_-_ernstige_over_het_hoofd_geziene_problemen_nl_vert.pdf
https://www.youtube.com/embed/kIworH5vVN4?feature=oembed
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meezingen met de Ethiopische dokter, zoals ook 

die morgen: 

"Greater is the One living inside of me, than he 

who is living in the world." 

De tekst in onze Kerstwens is ook niet voor niets 

gekozen uit dit prachtige hoofdstuk uit 1 

Johannes 4: 

 

Wij wensen u van harte Gods zegen. 

Bedankt en vooruitblik 

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om 

iedereen die ons het afgelopen jaar heeft 

gesteund hartelijk te bedanken. Mocht u een 

eindejaarsgift overwegen, dan zou dit zeer 

welkom zijn. Onze wens is om het (sponsor)plan 

dat elders in de nieuwsbrief is opgenomen uit te 

kunnen voeren.  

DV 28 januari 2023 zal CCI 

10 jaar bestaan. Wij willen 

daar het komende jaar 

aandacht aan besteden. 

Houdt u onze berichtgeving hierover in de gaten. 

Met hartelijke groet, 

Henk Jan van Schothorst 

Directeur Christian Council International 

 

 

 

Werkvelden 

Nieuws uit Afrika 

Ons werk inzake de opschoning van het ACP-

EU verdrag 
 

Door: onze Policy & Advocacy Directeur Afrika en 

Henk Jan van Schothorst 

De strijd tegen de ondertekening van de nieuwe 

EU-ACS-overeenkomst gaat door. Met de steun 

van een wereldwijde groep van invloedrijke 

parlementsleden, overheidsfunctionarissen, 

maatschappelijke organisaties en religieuze 

leiders ontwikkelde CCI in het derde kwartaal van 

2022 een krachtige campagnestrategie voor 

belangenbehartiging. Daarna gebruikte CCI het 

laatste kwartaal van 2022 om deze 

campagnestrategie te implementeren. Die 

strategie is uitsluitend gericht op bewustmaking 

van de problematische bepalingen in de EU-ACS-

overeenkomst. Dit doen we rond gezamenlijke 

vergaderingen van parlementariërs uit de EU en 

de ACS landen en de ACS-top van staatshoofden. 

Dit, om hen aan te moedigen zich officieel uit te 

spreken tegen de overeenkomst. Zonder onze 

campagnestrategie geheel weg te geven hebben 

we de resultaten op dit gebied hieronder kort 

beschreven: 

 

Maputo - ACP-EU Joint Parliamentary Assembly  

Na 1.5 jaar ploegen, zwoegen, 

zweten en zaaien, is eindelijk op 

dag 9 van de meeting van de   

ACP-EU Joint Parliamentary 

Assembly de bom gebarsten.  

De EU construeert en bewaakt 

een wal van verdeel-en-heers 

strategie, met het plan om in 

een stemming de finale details in de al 

klaarliggende ‘rules of procedures’ (van het 

aparte EU-Afrika protocol, het EU-Caribbean 

protocol en het EU-Pacific protocol) af te 

hechten. Zij willen zo hun controversiële SOGI, 

SRHR, LGBT, CSE-ideologieën aan de 79 ACP-

https://youtu.be/GXI0B4iMLuU
https://youtu.be/GXI0B4iMLuU
https://www.europarl.europa.eu/acp/en/acp-eu-jpa/plenary-sessions?tabCode=2022&fbclid=IwAR3uyd0P_aTGeh3xt2O6Yry62Psq3dYSIvmKraWxkuVJrMCp4gNVXgbov94
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staten voor 20 jaar bindend opleggen, maar dit is 

met opeenvolgende explosieve speeches van MPs 

uit verschillende ACP-landen doorbroken.  

Al ons werk, analyses, reizen en input voor de 

landenvertegenwoordigers en MPs lijkt tot bloei 

te komen. Op de finale dag was het achter de 

schermen onderhandelde voorgesteld verdrag 

nogmaals aan de orde en probeerden diverse 

MPs het toch gedaan te krijgen om het eerst 

langs de ACP-nationale parlementen te laten 

gaan voor hun afweging van de tekst (wegens 

vereiste wetswijzigingen op allerhande ethische 

issues zoals legalisatie van abortus) in plaats van 

naar hun leiders ter ondertekening, waarna de 

MPs het alleen nog kunnen bevestigen.  

Echter zette de Delegatie van de Europese 

Raad/Commissie hier zijn hakken diep in het 

zand, deed (onterecht) erg makkelijk over (niet-

gedefinieerde) mensenrechten paragrafen in de 

tekst. Ook stelde hij uiteindelijk dat alle vormen 

van discriminatie, dus inclusief op grond van 

seksuele oriëntatie en gender identiteit, abortus 

en seksualiserend onderwijs, geldend zouden zijn 

in het nieuwe verdrag. Dit betekent dat alle EU- 

en ACS-staten zich hieraan moeten houden, 

ongeacht wat er in hun nationale wetgeving 

staat. Verder zei hij niets te willen veranderen, en 

claimde onterecht dat de voorliggende tekst op 

menselijke en sociale kwesties volgens 

internationaal recht zou zijn en dus al voor de 

ACP-landen maatstaf zouden moeten zijn. Omdat 

dit behoorlijk respectloos en arrogant overkwam, 

tekenden MPs uit verschillende Afrikaanse en 

Caribische landen bezwaar aan, wat door de EU 

werd genegeerd. Hier is het laatste woord nog 

niet over gezegd. Behandeling van een tijdig 

ingediende Malawiaanse motie voor een 

resolutie, om het verdrag alsnog naar de 

parlementen te sturen, werd om onduidelijke 

procedurele redenen geweigerd. Dit was 

gewoonweg een lesje aanschouwelijk onderwijs 

in praktiserend neokolonialisme door de EU. 

Wordt vervolgd… 

Dit zijn zorgwekkende ontwikkelingen, want het 

gaat om het lot van + 1 miljard mensen voor de 

komende 20 jaar, inclusief het ongeboren leven 

van hen. Gelukkig staan er meer en meer ACP 

landen op om zich uit te spreken tegen dit 

onrecht.  

 

Luanda, Angola - 10e top van staatshoofden en 

regeringsleiders van de OEACP 

Mijn lobby boodschap bij de top in Luanda was 

samengevat in 1 pagina: 

DRINGENDE BRIEF: Ernstige over het hoofd 

geziene problemen met de ACS-EU 

Overeenkomst! 

De ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst is een 

bindend verdrag met een looptijd van 20 jaar 

dat bijna elk gebied van het openbare en 

particuliere leven van de EU- en ACS-landen 

(Afrika, 

Caribisch gebied en Stille Oceaan) binnendringt. 

Van het dicteren van abortus, tot uitgebreide 

seksuele voorlichting (CSE), tot ouderlijke 

discipline, en sociale, seksuele, gender en 

culturele 

normen en meer, dit verdrag gaat veel verder dan 

de Cotonou-overeenkomst die het moet 

vervangen, en schendt de nationale soevereiniteit 

op de volgende manieren: 

 

• Verdeelt de OACS-lidstaten in drie 

afzonderlijke protocollen (Afrika, Caribisch 

gebied 

en Stille Oceaan) en benoemt de EU als 

covoorzitter van elk protocol, waardoor de 

collectieve onderhandelingsmacht van de OACPS 

wordt verzwakt en de macht van de 

EU wordt versterkt. 

 

https://www.oeacp.infosi.gov.ao/
https://www.oeacp.infosi.gov.ao/
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• Omzeilt de nationale parlementen en draagt 

wetgevende bevoegdheden over aan een 

Raad van meer dan 100 ministers van 

buitenlandse regeringen met de bevoegdheid 

om bindende besluiten voor partijen te nemen. 

 

• Vereist op bedrieglijke wijze de legalisering 

van abortus, prostitutie, het 

homohuwelijk, de LGBT-agenda en de 

seksualisering van kinderen door middel van de 

eisen om meerdere onschuldig klinkende 

documenten en "seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten" te implementeren. 

 

• Transformeert meerdere niet-bindende 

documenten in juridisch bindende verdragen 

met de EU (d.w.z. ICPD, Beijing, en de 

controversiële resultaatdocumenten van de 

conferentie - verleden, heden en toekomst - 

evenals regionale overeenkomsten zoals 

het omstreden Maputoprotocol en Maputo-

actieplan, en de radicale Consensus van 

Montevideo). 

 

• Vereist samenwerking met de 

mensenrechtenmechanismen van de VN zoals 

verdragsorganen en VN-deskundigen, die nu ook 

opdracht geven tot abortus, CSE, 

speciale LGBT-"rechten" en meer. 

 

• Vervangt alle andere verdragen met een 

suprematieclausule en stelt slim 

"mensenrechten" (die gemakshalve niet 

gedefinieerd zijn) vast als een "essentieel 

element" van het verdrag, waardoor het 

onmogelijk wordt voor landen om een 

voorbehoud te maken bij de controversiële 

bepalingen van het verdrag, waarvan vele 

worden gepositioneerd als "mensenrechten". 

 

OPROEP TOT ACTIE 

 

1. Erken dat de huidige tekst van het verdrag, 

die de ACS-landen in drie afzonderlijke 

protocollen verdeelt, onaanvaardbaar is. 

 

2. Dring aan op voortzetting van de 

Overeenkomst van Cotonou, die de OACPS 

verenigd houdt. Over aanpassingen zou kunnen 

worden onderhandeld in overleg met de 

nationale parlementen, de rechtmatige 

wetgevende instanties voor gevoelige seksuele, 

sociale, gezinsen binnenlandse aangelegenheden. 

 

3. Een motie van Malawi steunen waarin wordt 

opgeroepen de ondertekening door het 

staatshoofd uit te stellen totdat de nationale 

parlementen de tijd hebben om het verdrag te 

bestuderen en de gebieden aan te pakken die in 

strijd zijn met de nationale wetgeving. (De 

motie kreeg geen gehoor in Maputo bij de 

Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU). 

 

Accepteer niet het argument "het is te laat om 

wijzigingen aan te brengen omdat de tekst al 

is goedgekeurd". 

Het is NOOIT te laat om de kinderen van uw 

land, ouderlijke rechten, gezins- en culturele 

waarden en vooral nationale soevereiniteit te 

beschermen! 

Ga voor meer informatie en documentatie naar 

https://deviouseutreaty.org/ 

 

CCI heeft zowel in Maputo als in Luanda veel 

delegaties van de ACS landen kunnen bereiken en 

hen bewust kunnen maken van het gevaar 

omtrent dit verdrag. CCI kijkt daarom terug op 

een succesvol campagnejaar in Afrika. In 2023 zal 

CCI er alles aan doen om de ondertekening van 

deze overeenkomst te stoppen totdat alle landen 

die onder deze overeenkomst vallen, in staat zijn 

hun nationale soevereiniteit en christelijke 

waarden met betrekking tot leven, gezin en 

vrijheid van religie en onderwijs te handhaven”. 

https://deviouseutreaty.org/
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Nieuws van de VN New York 

Mensenrechten 

By: Peter Smith 

Op 10 december 1948 werd 

in Frankrijk de Universele 

Verklaring van de Rechten 

van de Mens 

overeengekomen en 

gepubliceerd. De 

onderhandelingen werden 

voorgezeten door mevrouw Eleanor Roosevelt. 

Dit gebeurde in de as van WO2. Men hoopte dat 

dit systeem van rechten en een internationaal 

orgaan, de Verenigde Naties, oorlog en andere 

verschrikkelijke zaken zoals genocide zouden 

kunnen voorkomen. Daarin zijn ze niet geslaagd. 

Maar toch is het een neutrale plaats waar landen 

elkaar kunnen ontmoeten en misschien hun 

geschillen kunnen oplossen. 

Dit systeem van mensenrechten is niet erg 

verenigbaar met een christelijk wereldbeeld. De 

Bijbel gaat vooral over onze 

verantwoordelijkheden, een concept dat volledig 

ontbreekt in deze zogenaamde "op rechten 

gebaseerde benadering" van verschillende 

kwesties. Met 25 jaar ervaring bij de VN heb ik 

deze "op rechten gebaseerde benadering" keer 

op keer horen voorstellen voor zondig gedrag. 

Abortus is een menselijk onrecht, geen 

mensenrecht.  

Mijn goede vrienden Douglas Sylva en Susan 

Yoshihara (C-Fam) publiceerden een witboek 

genaamd "Rights by Stealth - De rol van de VN-

mensenrechtenorganen in de campagne voor een 

internationaal recht op abortus" Ref: 

https://cfam.wpenginepowered.com/wp-

content/uploads/Rights.By.Stealth.pdf 

Dit document is voor het eerst gedrukt in 2007 en 

geactualiseerd in 2009. 

Ik citeer hieronder de samenvatting van dit 

document: 

In het midden van de jaren negentig kwam een 

groep VN-functionarissen en niet-

gouvernementele organisaties (NGO's) bijeen om 

een strategie te formuleren ter bevordering van 

een controversiële internationale sociale 

beleidsagenda door bestaande 

mensenrechtenverdragen te herinterpreteren om 

ze een nieuwe betekenis te geven. De kern van 

deze strategie was een proces in vier stappen om 

de zes organen van de Verenigde Naties (VN) die 

toezicht houden op de mensenrechten en een in 

elkaar grijpend netwerk van VN-agentschappen, 

VN-functionarissen en NGO's te gebruiken om 

een internationaal recht op abortus te creëren. In 

het daaropvolgende decennium hebben de VN-

lidstaten de strategie in hoge mate laten 

ontwikkelen, ondanks het feit dat het hun eigen 

wetten ondermijnt. Deze studie onderzoekt de 

redenen waarom het proces zich heeft kunnen 

ontwikkelen, en analyseert de manier waarop de 

strategie het systeem van verdragstoezicht heeft 

ondermijnd en de geloofwaardigheid van het 

internationale mensenrechtenregime op de proef 

heeft gesteld. 

Vorige week volgde ik online het verslag van de 

Mensenrechtenraad (HRC). De huidige voorzitter 

van de raad is ambassadeur Federico Villegas uit 

Argentinië. Zo'n 25 jaar geleden was dit land zeer 

conservatief, maar nu zijn ze behoorlijk trendy.  

Ongeveer 24 landen spraken meestal op 

individuele titel, sommige zijn hieronder 

opgenomen. 

Chili - Wil vooral LGBTQ... vluchtelingen 

beschermen. 

Kameroen - Afgevaardigde gaf een briljante 

interventie waarin hij smeekte zich te 

concentreren op zaken die ons verenigen en niet 

op zaken die ons verdelen. Bijvoorbeeld 

persvrijheid, afschaffing van slavernij, enz. Zij 

stelde voor elk jaar een Internationale 

Migrantendag te organiseren. Ik was geschokt 

door enkele gevoelige opmerkingen van de derde 

commissie. 

https://cfam.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/Rights.By.Stealth.pdf
https://cfam.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/Rights.By.Stealth.pdf
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Argentinië - drong aan op diversiteit en 

gendergelijkheid, wezelwoorden. 

Cuba - Ze klagen nog steeds over het 

Amerikaanse embargo. Ze hadden geen 

Amerikaanse bedrijven moeten stelen tijdens hun 

communistische revolutie. 

Ethiopië - houdt niet van landspecifieke 

resoluties, vooral niet van kritische resoluties. 

Malawi - Sprak over hedendaagse vormen van 

slavernij, mensenhandel, vroeg hulp van 

buurlanden. Dit is een zeer ernstig probleem. 

Nigeria - sprak over de noodzaak dat de 

beoordelingspanels van de verdragsorganen zich 

houden aan de duidelijke bepalingen van elk 

verdrag, waarover later meer. 

El Salvador - Sprak over desinformatie op het 

internet. Er werd niet gezegd wie goede van 

slechte informatie onderscheidt. 

Nederland - Wil meer betrokkenheid van NGO's 

bij het proces, maar misschien alleen bepaalde 

soorten NGO's, niet de pro-gezins NGO’s! 

Italië - Wil steun voor LGBTQI mensen en wil 

kinder-, vroege en gedwongen huwelijken 

veroordelen. Ik weet zeker dat deze interventie 

NIET is goedgekeurd door de nieuwe 

conservatieve regering van Italië. 

De voorzitter van de HRC Amb Villegas sprak 

vervolgens over hoe graag hij NGO's aan zijn zijde 

had om verslag uit te brengen over 

staatsproblemen. Hij sprak over hoe vroeger 

alleen het recht van staten gold, maar nu de 

rechten van burgers. Hij zei niets over 

verantwoordelijkheid. Hij sprak over pariteit in de 

comités voor naleving, hoewel 70% nu vrouwen 

zijn.  

Algemeen debat 

Ongeveer 20 landen kwamen aan het woord; de 

interessantste opmerkingen staan hieronder. 

India - Wil een recht op ontwikkeling. Ik heb me 

altijd afgevraagd hoe dit eruit ziet. Groot-

Brittannië en Nederland spraken nooit over een 

dergelijk recht toen zij zich ontwikkelden. 

Cuba - wil ook een recht op ontwikkeling (het 

communisme afwerpen zou helpen).  

Iran - houdt niet van landspecifieke resoluties, 

vooral niet die tegen Iran. 

Nigeria - Dit was de beste interventie van de 

hele dag. De afgevaardigde drong sterk aan op 

nationale soevereiniteit, dat holebi-rechten niet 

worden erkend en dat de nalevingscomités hun 

mandaat te buiten gaan. Hij verwees naar deze 

"zogenaamde rechten". Vervolgens noemde hij 

gezins- en religieuze waarden. Hij veroordeelde 

de poging om van abortus een mensenrecht te 

maken, en aangezien abortus in al deze 

verdragen niet eens genoemd wordt, zouden de 

zogenaamde deskundigen zich moeten houden 

aan wat er in het verdrag staat. Een van de beste 

interventies die ik bij de VN heb gehoord. Ik wou 

dat ik in New York was geweest om hem de 

hand te schudden en hem te feliciteren, Nigeria 

is altijd sterk in dit soort zaken. 

Bangladesh - Wil een speciale rapporteur voor 

ouderen en één voor lepra. 

Indonesië - Wil dat de polarisatie stopt en dat de 

gemeenschappelijke basis wordt gerespecteerd. 

Een goede interventie. 

Dus het is hetzelfde oude verhaal bij de VN, de 

grote sterke ontwikkelde landen proberen hun 

seculiere systeem aan de rest van de wereld op te 

dringen. De grote misdaad in arme landen is waar 

vrouwen nog steeds sterven in het kraambed en 

alles wat de rijke landen voor hen prioriteit geven 

met hulp is abortus en homorechten. 

Peter Smith vertegenwoordigt CCI bij de VN in 

New York 
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Media 
 

Wat betekent de ‘Respect for Marriage Act’ 

voor het Christelijk Onderwijs? 
 

Door: John Van Der Brink 

De zogenaamde ‘Respect for 

Marriage Act’ werd onlangs 

goedgekeurd in de Senaat van 

de Verenigde Staten. Het is nu 

op weg naar goedkeuring in 

het Huis van Afgevaardigden, 

waar het naar verwachting gemakkelijk zal 

worden aangenomen gezien de huidige 

Democratische meerderheid daar. President 

Biden heeft beloofd de wet te ondertekenen 

zodra deze op zijn bureau ligt. Voor het einde van 

het jaar zullen de Verenigde Staten dus 

waarschijnlijk een levenswijze hebben 

goedgekeurd en herbevestigd die duidelijk in 

strijd is met Gods Heilige Woord. 

De betekenis van deze wetgeving voor christelijke 

scholen en kerken is verontrustend. Om te 

begrijpen hoe deze wetgeving ons waarschijnlijk 

zal beïnvloeden, moeten we de status van de 

huwelijkswetten in Amerika vóór deze wetgeving 

begrijpen. Omdat de definitie van het huwelijk in 

de jaren negentig zo'n heet hangijzer was, namen 

de leiders van ons land in 1996 een wet aan die 

de ‘Defense of Marriage Act’ heette. Dat was een 

federale wet die het huwelijk definieerde als een 

verbintenis tussen één man en één vrouw en die 

staten verbood om huwelijken tussen mensen 

van hetzelfde geslacht die in andere staten waren 

gesloten, te accepteren.   

Die definitie duurde tot 2015, toen het 

Hooggerechtshof in de zaak Obergefell v. Hodge 

oordeelde dat het homohuwelijk een 

fundamenteel recht was en dat staatsverboden 

ongrondwettelijk waren. Dit leidde tot een 

wijdverspreide praktijk en acceptatie van het 

homohuwelijk in Amerika. Maar tegenwoordig 

zijn liberalen bang dat Obergefell v Hodge op een 

dag wordt teruggedraaid en dat het huwelijk 

weer een zaak wordt die door elke staat wordt 

geregeld. Dus is de ‘Respect for Marriage Act’ 

ontworpen om het homohuwelijk voorgoed veilig 

te stellen. Het besluit van 1996 wordt 

ingetrokken en alle staten worden gedwongen 

huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht 

uit andere staten te accepteren. Dus als 

Obergefell v Hodge op een dag faalt, zullen 

huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht 

nog steeds de bescherming genieten van de 

‘Respect for Marriage Act’.  

Wanneer het huwelijk tussen mensen van 

hetzelfde geslacht wordt ondertekend, zal het de 

steun hebben van zowel de Obergefell-zaak als de 

‘Respect for Marriage Act’. Wat is de zorg voor 

Religieuze Vrijheden? 

In feite vertegenwoordigt en weerspiegelt de 

‘Respect for Marriage Act’ de liberale agenda van 

2022 over seks- en genderkwesties, en de 

formulering ervan is bedoeld om die agenda 

vooruit te helpen. Om genoeg stemmen te 

krijgen, moesten de liberalen zogenaamde 

uitzonderingen maken voor religieuze 

organisaties. Maar de formulering van de 

vrijstellingen is te vaag, en dit bracht 

verschillende senatoren ertoe amendementen 

voor te stellen voordat de wet werd 

aangenomen. Helaas werden die voorstellen 

verworpen, en die verwerping onthult de 

werkelijke bedoeling en het waarschijnlijke 

resultaat van deze wetgeving.  

1. Senator Mike Lee wilde een formulering 

opnemen die zou voorkomen dat de federale 

overheid de belastingvrije status van religieuze 

non-profitorganisaties teniet zou doen. Die 

formulering werd verworpen! Onze belastingvrije 

status kan dus in gevaar komen als onze 

aanwervingspraktijken in strijd met deze wet 

worden geacht. 

2. Senator Marco Rubio's bezorgdheid werd 

ook afgewezen. Hij was bezorgd dat de 

formulering in het wetsvoorstel het mogelijk 

maakt dat individuen die zich benadeeld voelen 
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door het beleid van een religieuze organisatie 

voor de rechter kunnen komen. Met andere 

woorden, religieuze organisaties zoals een 

school kunnen worden geconfronteerd met 

rechtszaken van degenen die zich benadeeld 

voelen door hun beleid. 

3. Tot slot wilde senator James Lankford een 

formulering opnemen die de overheid zou 

beschermen tegen het ontzeggen van diverse 

voordelen aan religieuze organisaties als hun 

beleid in strijd zou zijn met deze wetgeving. 

Opnieuw werden zijn bezwaren verworpen, dus 

kunnen we ontzeggingen van voordelen zoals 

certificeringsbeurzen en accreditaties 

verwachten. 

Wat ook verontrustend is, is dat de ‘Defense of 

Marriage Act’ van 1996, die een Bijbels concept 

van het huwelijk verdedigde, werd aangenomen 

met 85 tegen 14 stemmen. Vandaag verloren 

degenen die hetzelfde wilden verdedigen met 36 

tegen 61. Dat weerspiegelt de morele 

verandering in Amerika in 26 jaar! Zelfs 12 

Republikeinen zijn gezwicht voor de seksuele 

revolutie.  

Toch hebben we vandaag godsdienstvrijheid in 

ons land. En er is Eén die over alle dingen heerst. 

Door Zijn werk en voorzienigheid kan Hij het hart 

van de machthebbers keren, zelfs in onze 

moeilijke tijd. Laten we proberen voor hen te 

bidden, en ook vragen of Hij het christelijk 

onderwijs en de vrijheid van godsdienst wil 

behouden voor onze kinderen en kleinkinderen. 

 

Godsdienstvrijheid en de tussentijdse 

verkiezingen in de VS 

 

November 2022 

Over enkele dagen gaat Amerika naar de stembus 

voor de zogenaamde tussentijdse verkiezingen. 

Deze verkiezingen komen op een moment dat 

veel Amerikanen zich zorgen maken over de 

koers van ons land, zowel op nationaal als op 

internationaal niveau. Oorlogen en geruchten van 

oorlog zijn er op vele plaatsen in de wereld, en 

Amerika's positie, zowel defensief als offensief, 

lijkt bedreigd. In ons land heerst verdeeldheid, 

verwarring en controverse. Gezien deze zaken is 

het erg moeilijk om optimistisch te zijn over de 

toekomst.  

Toch kunnen we vandaag de dag de religieuze 

vrijheden hebben die ons dierbaar zijn. We 

mogen Gods woord hebben in onze huizen, 

kerken en scholen. Dat is een kenmerk van hoop 

voor vele generaties. Maar er zijn mensen die 

"discriminatie" zo willen gebruiken dat een 

levensstijl gebaseerd op Zijn Woord wordt 

gecriminaliseerd. En daarom is het zo belangrijk 

om te stemmen. 

Inwoners van New Jersey zullen niet stemmen 

voor een gouverneur of Amerikaanse 

Senaatszetels in de verkiezingscyclus van 2022. 

Maar alle twaalf zetels in het Huis van 

Afgevaardigden van New Jersey worden in 

stemming gebracht. Hoewel New Jersey 

grotendeels een liberale staat is, en het 

onwaarschijnlijk is dat onze stemmen een grote 

impact zullen hebben, zou zelfs één zetel een 

verschil maken, zowel in de staat als in het land. 

Het is belangrijk om in uw district te stemmen, 

zelfs als de kandidaat van uw voorkeur 

waarschijnlijk niet zal winnen, want hoe groter 

het aantal conservatieve stemmen is, hoe groter 

de kans dat toekomstige kandidaten zullen 

reageren op conservatieve waarden. 

Op staatsniveau is het ook belangrijk om je 

overtuigingen uit te dragen. In feite kan stemmen 

op staats- en lokale kandidaten een verschil 

maken in onze eigen gemeenschappen. Gekozen 

ambtenaren plannen activiteiten en beslissen hoe 

belastinggeld wordt besteed. Kandidaten met 

liberale neigingen promoten vaak activiteiten die 

niet stroken met een christelijk wereldbeeld. Het 

is zelfs belangrijk om aandacht te besteden aan 

de kandidaten voor de lokale besturen van 

openbare scholen. Wat op openbare scholen 

wordt gepromoot en gepraktiseerd helpt om 
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normen in de samenleving vast te stellen. De 

normalisatie van on-Bijbelse waarden werkt 

door in alle segmenten van de samenleving.  

Laten we tenslotte niet uit het oog verliezen dat, 

ondanks alle ontmoedigende tendensen die we 

vandaag de dag in de samenleving zien, er een 

God is die boven dit alles regeert. We moeten ons 

best doen om onze samenleving in 

overeenstemming met Zijn Woord te ordenen. 

Maar nog belangrijker is dat wij ons zorgen 

maken over hoe wij persoonlijk en in onze 

gezinnen voor God staan. Moge de Heer gebed 

geven voor leiders die willen leiden volgens de 

zeden en principes van Zijn Heilig Woord, maar 

bovenal voor het welzijn van onze nooit 

stervende zielen.  

Namens de Groep Godsdienstvrijheid, 

John Van Der Brink, directeur van de Netherlands 

Reformed Christian School in Pompton Plains 

(New Jersey) en lid van de Board of Directors 

Christian Council International (CCI) 

 

Aanwezigheid van CCI bij diverse 

gelegenheden 
 

Eind September - Het debat over de 

Transgenderwet in de Tweede Kamer.  

 

Hier Roelof Bisschop van de SGP. 

 

1 oktober 2022 – World Congress of Families in 

Mexico 

 

 

 

18 oktober 2022 - EP Straatsburg over nationale 

soevereiniteit op het gebied van gezondheid en 

onderwijs. 

Op uitnodiging van Margarita de la Pisa en Bert-

Jan Ruissen van de  ECR Group - Conservatives & 

Reformists in the European Parliament bespraken 

we met leden van het Europees Parlement in 

Straatsburg problematische bepalingen in de nog 

niet ondertekende, 20 jaar durende, bindende en 

seksueel vervuilde ACS-EU 

"Partnerschapsovereenkomst", waarbij de nadruk 

werd gelegd op de nationale soevereiniteit inzake 

gezondheidszorg en onderwijs. 

 

https://www.facebook.com/bertjanruissen?__cft__%5b0%5d=AZXKAxBVLiw0AlqrI4A6jCaHxA8yDUZPjDtY1igvxpYxvJFhAPr8dAOkXOHC5Z7LforLRy9F9VHnS5Tidp3maL9ue0rCn3KJkRyDIDeCyZ6R0VpvGCJQCibl0jPK069kVweFYXhATw-SqEHsKurxsyEClmYCMt5PJZA6IbSBHHtlzwj3b08ITdJxXdF2E-NhJ5I&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/bertjanruissen?__cft__%5b0%5d=AZXKAxBVLiw0AlqrI4A6jCaHxA8yDUZPjDtY1igvxpYxvJFhAPr8dAOkXOHC5Z7LforLRy9F9VHnS5Tidp3maL9ue0rCn3KJkRyDIDeCyZ6R0VpvGCJQCibl0jPK069kVweFYXhATw-SqEHsKurxsyEClmYCMt5PJZA6IbSBHHtlzwj3b08ITdJxXdF2E-NhJ5I&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ECRgroupEU?__cft__%5b0%5d=AZXKAxBVLiw0AlqrI4A6jCaHxA8yDUZPjDtY1igvxpYxvJFhAPr8dAOkXOHC5Z7LforLRy9F9VHnS5Tidp3maL9ue0rCn3KJkRyDIDeCyZ6R0VpvGCJQCibl0jPK069kVweFYXhATw-SqEHsKurxsyEClmYCMt5PJZA6IbSBHHtlzwj3b08ITdJxXdF2E-NhJ5I&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ECRgroupEU?__cft__%5b0%5d=AZXKAxBVLiw0AlqrI4A6jCaHxA8yDUZPjDtY1igvxpYxvJFhAPr8dAOkXOHC5Z7LforLRy9F9VHnS5Tidp3maL9ue0rCn3KJkRyDIDeCyZ6R0VpvGCJQCibl0jPK069kVweFYXhATw-SqEHsKurxsyEClmYCMt5PJZA6IbSBHHtlzwj3b08ITdJxXdF2E-NhJ5I&__tn__=-%5dK-R
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V.l.n.r. Sharon Slater, Margarita de la Pisa, Henk 

Jan van Schothorst and Bert-Jan Ruissen 

4 november 2022 - Live-uitzending van Studio SGP 

over ‘Opkomen voor het Leven’. 

 

Deze uitzending gaat over onder andere abortus 

en bescherming van het leven. Namens de SGP 

was Kamerlid Chris Stoffer te gast. Daarnaast 

schoven aan tafel Henk Jan van Schothorst 

(Christian Council International), Maaike 

Rosendal (Canadian Centre for Bio-Ethical 

Reform), Adrianne Vroegindeweij (Er is Hulp) en 

Rody van Heijst (SGP Jongeren). 

 

12 november 2022 – Mars voor het Leven, 

Malieveld Den Haag 

 

 

14-16 november 2022 – Strategische meeting in 

Wenen 

 

Tijdens een 3-daagse strategische bespreking in 

Wenen werd duidelijk: De EU preekt solidariteit 

en democratie, maar, zoals ook blijkt uit 

onderstaande bel-rinkelende fragmenten uit de 

zogenaamde ‘State of the Union’ van de 

ongekozen 'EU-President' Von der Leyen, en hun 

werkwijze met ontwikkelingslanden: De EU wil 

gewoon Brusselse macht en maatstaven in 

lidstaten en wereldwijd geldend maken. 

Afrikaanse MP's hielden onlangs in Maputo hun 

Europese collega's voor dat dit een respectloze 

aanval was op de democratie, soevereiniteit en 

cultuur van hun landen, en een onacceptabel 

ideologisch nieuw kolonialisme, zelfs een nieuwe 

slavernij door het Westen. 

 

https://www.youtube.com/embed/NEt3sNlku20?feature=oembed
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Uitgelicht! 22 november 2022 Henk Jan van 

Schothorst: Europese christelijke waarden 

onder druk 

Een nieuw rapport van Kerk in Nood toont aan 

dat Christenen ook in Europa het steeds 

moeilijker krijgen. Er is een toename van geweld 

maar ook Christelijke standpunten staan steeds 

meer onder druk. 

 

Nederlandse ondertiteling kan aan- en uit gezet 

worden met de button onderaan de video. For the 

video with English subtitles, click here. 

 

Uitgelicht! 13 december 2022   Over Europese 

vervolging  (vooraankondiging) 

In sommige Europese landen ervaren christenen 

dat ze worden beperkt in het uiten van hun 

geloof. Henk Jan van Schothorst van Christian 

Council International ziet dat godsdienstvrijheid 

en de woke ideologie frontaal met elkaar botsen. 

 

https://youtu.be/F7uLEZE0v1k
https://www.youtube.com/embed/VQVcskbVaMw?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Ilb2-yGVq-E?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/nl/programma
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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

