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Nieuwsbrief 13, juni 2019 

Transatlantic Christian Council 

Geachte lezer,  

Je zult als christen ondernemer je bedrijf maar 

verkocht hebben en plotseling geconfronteerd 

worden met Pride Month: een opgelegde 

viering, erkenning en omarming van de 

levenswijze van LGBTI collega’s. Een van de 

leden van TCC’s Business Network overkwam 

het. Eerst waren met name overheden doelwit 

van activisten. Nu dringt genderideologie zich 

ook aan ons op via bedrijven, sport en 

scholen. Een extra aanzet dus om verdere 

invulling te geven aan TCC-Project 2019-2021: 

‘Voor Leven, Gezin en Vrijheid bij VN-EU-

OVSE en Versterking Trans-Atlantische Band 

(NL-USA)’.  

Na het unieke TCC-Business event op de 

Residentie van VS-Ambassadeur Hoekstra is er 

het afgelopen kwartaal productief met diverse 

Amerikaanse vertegenwoordigers van 

instellingen samengewerkt, in Den Haag en in 

Washington DC. Bescherming en bevordering 

van ondernemersvrijheid en christelijk 

onderwijs had daarbij een belangrijke plaats. 

In dit kader werd ook een bezoek gebracht 

aan de Netherlands Reformed Christian School 

in New Jersey. In het najaar gaan we hier 

concreet mee aan de slag. 

Rond de verkiezingen van het Europees 

Parlement namen we afscheid van MEP Bas 

Belder en verkenden we het nieuwe speelveld 

met MEP Bert-Jan Ruissen.  

Bij de VN-Mensenrechtenraad in Geneve 

konden onze inspanningen niet voorkomen 

dat het eerste 3-jarige mandaat van de zgn 

Expert on Sexual Orientation & Gender 

Identity (SOGI) werd verlengd. 

 

Deze Expert zet zich onder meer in om niet 

langer de biologische verschillen tussen man 

en vrouw als uitgangspunt te nemen, maar 

hoe je je voelt: mannelijk, vrouwelijk, 

wisselend, etc., etc. En VN-lidstaten te houden 

aan deze nieuw geldende internationale norm. 

Waar leidt dit toe? Willen we deze 

vermenging? Concreet: willen we in een 

kleed- of doucheruimte geconfronteerd 

worden met iemand van het andere geslacht? 

Hopelijk kunnen we na de zomer deze 

ontwikkeling bij de VN in New York nog 

stoppen.  

Wordt u geraakt door deze activistische 

agenda of wilt u doorpraten over wat TCC 

hieraan doet? Mail naar: info@tccouncil.org 

Voor een impressie van het werk van het 

afgelopen kwartaal vindt u hieronder een 

aantal tweets, foto’s en video’s. 

 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Projectbeschrijving%20TCC%202019-2021%20%281%29.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Projectbeschrijving%20TCC%202019-2021%20%281%29.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Projectbeschrijving%20TCC%202019-2021%20%281%29.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Projectbeschrijving%20TCC%202019-2021%20%281%29.pdf
mailto:info@tccouncil.org
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21 februari 2019: Amerikaanse ambassadeur ontvangt christelijke ondernemers op residentie

  

 

U.S. Amb to NLGeverifieerd account @usambnl 

Great video of networking event that I hosted with members of the 

@tccouncilorg. Themes: investment, innovation, @theGESsummit, and 

@SelectUSA 
00:37 - 7 mrt. 2019 

 

 

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra ontving donderdagavond 21 februari christelijke 

zakenmensen op zijn residentie in Den Haag. 

De bijeenkomst was georganiseerd door de Amerikaanse ambassade en Transatlantic Christian 

Council (TCC), een christelijke lobbyorganisatie voor leven, gezin en vrijheid. Ruim vijftig 

ondernemers kwamen op de ontmoeting af. 

TCC-directeur Henk Jan van Schothorst opende door een Psalmvers te laten zingen: Psalm 68:10. 

Vervolgens sprak ambassadeur Hoekstra kort, voordat hij uitgebreid de gelegenheid nam om vragen 

uit de zaal te beantwoorden. 

Aan het einde van de vragensessie werd namens een aantal ondernemers een boek aangeboden: De 

viervoudige staat van Thomas Boston (1676-1732). De speciale uitgave was voorzien van de naam 

van de ambassadeur. De ondernemers hadden nog twee exemplaren meegenomen: één voor 

president Donald Trump, en één voor de vicepresident Mike Pence. 

Later op de avond konden de ondernemers meer informeel met elkaar en met de ambassadeur en 

medewerkers van hem in gesprek. 

 

https://twitter.com/usambnl
https://youtu.be/UMImvNi6fT8
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/theGESsummit
https://twitter.com/SelectUSA
https://www.youtube.com/watch?v=UMImvNi6fT8
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TCC lobbywerk bij de VN in New York door Peter Smith: 

 

11-22 maart: Commision on the Status of Woman 

De Commission on the Status of Women (CSW) is de bijeenkomst waar de meest radicale pro-

abortus-NGO's opduiken. We konden de goede afgevaardigden aanmoedigen om veel slechte 

bewoordingen te weerstaan, en op de laatste dag maakten ongeveer de helft van de landen van de 

wereld bezwaar tegen procedurele misbruiken en opname in het slotdocument van SRH (Sexual en 

Reproductive Health) en CSE (Comprehensive Sexuality Education). Alle verwijzingen naar SOGI 

(Sexual Orientation and Gender Identity) zijn verwijderd. Het resultaat was ook een verbetering ten 

opzichte van vorig jaar. Lees meer op onze website en vind hieronder een videoverslag: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/T067CSW2019lastday.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4alIaDlrxfQ
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Flyer TCC voor gedelegeerden tijdens de CSW: 

 

Social protection systems, access to public services and sustainable 

infrastructure for gender equality and the empowerment of [all] 

women and girls  

Draft agreed conclusions ( 7 March 2019 ) 
 

 

The current draft contains: 

189 references to gender, 

56 references to sex(ual) and 

27 references to reproductive 

(health, rights etc.) 

Women are more than sex 

objects. 

Please have more balance and 

improve the document. 
 

Transatlantic Christian Council 
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1-5 april: Commission on Population & Development 

De Commissie voor bevolking en ontwikkeling (CPD), die nu wordt gedomineerd door UNFPA, 

probeerde hun pro-abortusagenda iets te ver door te duwen. De afgelopen vier jaar zijn ze telkens 

niet in staat gebleken om tot overeenstemming te komen over een slotdocument. Dit jaar was er een 

politieke verklaring van één pagina zonder het eerdergenoemde taalgebruik, zoals SRH, CSE en SOGI. 

Dit is een geweldig resultaat geweest. 

Smith over zijn inbreng bij de VN: 

We hebben een zeer positief effect bij de VN, maar ik kan mijn eigen persoonlijke bijdrage niet 

meten omdat alleen de Heer dat weet. Ik kan niet zien in de harten en geesten van de 

afgevaardigden die zich verzetten tegen de cultuur van de dood, alleen God ziet die dingen en Hij 

geeft ze moed. Veel afgevaardigden die me ontmoeten terwijl ze vertrekken, zeggen: "Alleen jou hier 

te zien gaf me al moed." 

De afgevaardigden wisselen om de 2 tot 4 jaar. Er is dus een constante behoefte om de nieuwe 

afgevaardigden te leren kennen. 

De Heer heeft ons geroepen een zoutend zout en een lichtend licht te zijn bij de VN. Ik doe dat de 

afgelopen 24 jaar, langer dan wie dan ook in de coalitie. Als TCC mij kan financieren, ben ik bereid dit 

werk te blijven doen, terwijl de Heer me kracht geeft. De strijd om leven en gezin bij de VN is in veel 

opzichten een geestelijke strijd, en die strijd is van de Heer. Hij is uiteindelijk degene die "de naties in 

de palm van zijn handen houdt". Wij zijn slechts zijn dienaren. We gaan daarheen om met 

afgevaardigden te praten, taalsuggesties te geven, de afgevaardigden aan te moedigen, maar het 

uiteindelijke resultaat is zeer aan de Heer. Ik ben gezegend doordat ik met veel mensen kan 

netwerken. Ik kan best goed overweg met bijna alle NGO's in onze coalitie. Ik ken veel 

afgevaardigden, ook mensen die in de VN werken. Zelfs mensen die zich verzetten tegen waar ik voor 

sta, hebben enig respect voor mij. Enkele jaren geleden kreeg ik van een collega te horen dat de pro-

abortus-ngo's me 'Mr Pro-Life' noemden. Ik ben blij dat ik die titel bij de VN draag. 

Biografie 

Peter Smith heeft begin dit jaar een biografie uitgegeven 

over zijn 24 jaren als lobbyist bij de VN in New York:  

'Confessions of a Pro lifer at the United Nations'. Voor een 

impressie, klik hier voor een hoofdstuk daaruit. (Voor een 

vertaling in NL, klik hier).  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unfpa.org/events/commission-population-and-development-52nd-session
https://www.unfpa.org/
https://www.lulu.com/shop/search.ep?keyWords=peter+smith+united+nations&type=
https://www.lulu.com/shop/search.ep?keyWords=peter+smith+united+nations&type=
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/International%20Criminal%20Court%20%28%20ICC%20%29-%20New%20York%20by%20Peter%20Smith.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Internationaal%20Strafhof%20%28ICC%29%20-%20New%20York%20%20door%20Peter%20Smith.pdf
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4 april: Ambassadeur Hoekstra benoemd tot Ere Waegmeester van Gouda 

 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 

VS ambassadeur Pete Hoekstra benoemd tot Ere Waegmeester van Gouda. Zeker als zoon van een 

kaashandelaar voel ik me vereerd dat ik hierbij aanwezig kon zijn. 

14:50 - 4 apr. 2019 vanuit Bodegraven-Reeuwijk, Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/search?q=place%3A54e7b3cf61001218
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11 april: TCC met ECPM actief in het Europees Parlement in Brussel, 1 van de werkvelden van TCC 

 

18 april: Laatste ontmoeting voor EP-verkiezingen met MEP Bas Belder tijdens Straatsburgweek  

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 

Vanmorgen een laatste ontmoeting in functie in EP in Straatsburg. Het was me een genoegen om 

voor en met jou te werken,@BasBelderMEP . Hartelijk dank voor je altijd doorwrochte bijdragen en 

je onvermoeibare inzet. @hjaruissen als beoogd opvolger ook heil en zegen toegewenst! 

 

24 april: Rondleiding Europese wijk van Driestar klas A2Btto (VWO) 

 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/BasBelderMEP
https://twitter.com/hjaruissen
https://www.youtube.com/watch?v=At-he7d9zvc
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31 mei: Lancering van https://www.gezinsplatform.nl/ 

 

3 juni: In studio Family7 – Uitgelicht – over Trans-Atlantische betrekkingen 

 

Family7 @Fam7 

Trump bezoekt Groot-Brittannië en Pompeo (minister van buitenlandse zaken) bezoekt Nederland. 

Henk Jan van Schothorst @tccouncilorg over de invloed van deze bezoeken op de relatie tussen 

Amerika en Europa. 20u30 Uitgelicht! 

08:04 - 3 jun. 2019 

 

Riekelt Pasterkamp @TekstPast 

"Als ik dit #Defensie budget zie, zal @realDonaldTrump denken: eerst leveren, dan kom ik" - 

@tccouncilorg bij @Fam7 over bezoek @POTUS aan Nederland #Trump #75jaarvrijheid @usambnl 

11:55 - 3 jun. 2019 

 

 

https://www.gezinsplatform.nl/
https://twitter.com/Fam7
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/TekstPast
https://twitter.com/hashtag/Defensie?src=hash
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/Fam7
https://twitter.com/POTUS
https://twitter.com/hashtag/Trump?src=hash
https://twitter.com/hashtag/75jaarvrijheid?src=hash
https://twitter.com/usambnl
https://www.youtube.com/watch?v=7LJMQ7n2D10
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3-5 juni: TCC bij Global Entrepreneurship Summit (GES) in Den Haag 

 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 

Op door Nederland en de VS uitstekend georganiseerde internationale ondernemerstop #GES2019 in 

World Forum Den Haag zojuist @IvankaTrump verwelkomd door @SigridKaag en @usambnl 

@usembthehague @petehoekstra. 

 

 

 

07:48 - 5 jun. 2019 

 

 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/hashtag/GES2019?src=hash
https://twitter.com/IvankaTrump
https://twitter.com/SigridKaag
https://twitter.com/usambnl
https://twitter.com/usembthehague
https://twitter.com/petehoekstra
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8-10 juni: Bezoek aan Netherlands Christian Reformed School in New Jersey 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 

From June 8-10: Visited church and school community with Dutch origins in New Jersey. We talked 

about ways how the freedom of Christian Education could be best preserved in the light of a number 

of legislative initiatives about sexuality and equality that gives serious concerns. 

 

https://twitter.com/tccouncilorg
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 10-12 juni: TCC uitgenodigd op SelectUSA Investment Summit, Washington DC, met Ivanka Trump 

 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 

Was inspiring to listen to @IvankaTrump twice in one week: last week at @theGESsummit in the 

Hague and this week at @SelectUSA (June10-12) in Washington DC with @SecretaryRoss of 

@CommerceGov. 

 

For short video impression: 

https://twitter.com/tccouncilorg/status/1139929040549228546 

 

 
HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 

@tccouncilorg represented at @SelectUSA for networking and strengthening Transatlantic ties in 

Policy and Business. 

        

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/IvankaTrump
https://twitter.com/theGESsummit
https://twitter.com/SelectUSA
https://twitter.com/SecretaryRoss
https://twitter.com/CommerceGov
https://twitter.com/tccouncilorg/status/1139929040549228546
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/SelectUSA
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12-13 juni: Diverse meetings in en rond het Congress 

 

09:20 - 15 jun. 2019 vanuit Washington, DC 

 

 
HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 

Meetings at and around Capitol Hill on June 12-13. Last speaker of the session 

at the @HouseFloor @replouiegohmert (R) from Texas had a speech worth 

listening to and a useful call: to pray again together as @HouseGOP and 

@HouseDemocrats. May God guide and bless them and the USA. 

 

Meeting at U.S. Department of Education 

 
 

Meeting at U.S. Department of Health and Human Services 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/search?q=place%3A01fbe706f872cb32
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/HouseFloor
https://twitter.com/replouiegohmert
https://twitter.com/HouseGOP
https://twitter.com/HouseDemocrats
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21-22 juni: Op reis naar meeting Moldavie een onverwachte medereiziger: MEP Bert-Jan Ruissen 
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24 June - 12 July 2019: 41st session of the Human Rights Council Geneva - Extension Mandate SOGI 

 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 

Uitslag stemming verlenging 3-jarig mandaat Expert on SOGI: Sexual Orientation & Gender Identity 

bij VN-Mensenrechtenraad Genève gisteren. Dit na urenlange bewieroking van human rights en het 

in slachtofferrol stoppen van SOGI-mensen. Gevecht gaat verder bij UN-New York+lidstaten 

 
14:00 - 13 jul. 2019 vanuit Genève, Suisse 

 

 

 

Thema: The international (LGBT) Pride Agenda verbreed van politiek naar multinationals en 

sportkoepels: 

 

 
  

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/search?q=place%3Ac3a6437e1b1a726d


15 
 

 

 

Colofon 
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 
 
Bank rekening nummer: 
IBAN: NL29 RABO 0135 9749 09 
BIC: RABONL2U 
Rabobank Rijn en Veenstromen 
Postbus: 2035 
Postcode: 3440 DA 
Locatie: Woerden, Nederland 
Website: www.tccouncil.org 
 
 

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

 

 

 

http://www.tccouncil.org/

