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Nieuwsbrief 15, december 2019 

Transatlantic Christian Council 

Geachte lezer,  

Samen met vertegenwoordigers van refo-

scholen uit Nederland hadden we eind 

oktober een heel goede ontmoeting met de 

Amerikaanse minister van onderwijs Mw. 

Betsy DeVos in Washington DC. De goed 

voorbereide minister toont zich zeer 

geïnteresseerd in het Nederlandse 

onderwijsstelsel. En speciaal in de gelijk 

bekostiging van bijzonder onderwijs, de 

vrijheid om leerstof in te vullen, de 

betrokkenheid van ouders en de vrijheid van 

schoolkeuze. In Amerika wordt alleen 

openbaar onderwijs bekostigd. Mw. DeVos wil 

een vouchersysteem invoeren waarin ouders 

met die tegoedbonnen hun eigen school 

kunnen kiezen, dus ook christelijke scholen.  

Samen met twee ook meereizende 

schooldirecteuren uit New Jersey en Michigan 

ontmoetten we ook Congressleden uit hun 

staten en de dominee van de Senaat. We 

sloten de reis af met een bezoek aan een 

school in New Jersey en de VN in New York. 

Klik snel door voor het boeiende verslag.  

 

 

Van 12 – 14 november vond er een grote Pro-

Choice-bevolkingstop plaats in Nairobi. Veel 

landen en gelijkgezinde individuen en 

organisaties probeerden in een zo officieel 

mogelijk lijkende bijeenkomst van abortus een 

mensenrecht te maken en zich sterk te maken 

voor uniforme seksuele voorlichting op 

scholen. TCC was niet welkom en sloot zich 

aan bij een Pro-Life-tegenconferentie samen 

met de VS en 10 andere landen en hield een 

gebedsdienst in het Keniaanse Parlement. 

Verder in de nieuwsbrief nog impressies van 

een kerkbezoek en business bijeenkomst met 

Ambassadeur Pete Hoekstra, het jaarlijkse 

gebedsontbijt in het Europees Parlement en 

de viering van het 70-jarig bestaan van het 

NAVO-bondgenootschap in Londen

Steunen? Als u het werk van TCC wilt steunen 

kunt u een gift overmaken op NL29 RABO 0135 

9749 09 ten name van Stichting Transatlantic 

Christian Council. Nog makkelijker is om te 

doneren via de website, klik hier.  -  ANBI  -  

http://www.tccouncil.org/support-us
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28 oktober-2 november 2019 Christian Education visit Washington/ New York 

Verslag visitatiereis United States: 28 oktober – 2 november 2019 

 
Deelnemers: Henk Jan van Schothorst (TCC, organisatie), Wim de Kloe (VO), André Verwijs (PO), Dick van Meeuwen 

(mbo HC), Pieter Moens (VGS), Gijs Willem Sloof (Business TCC), John van der Brink, administrator (=schoolleider) 

Netherlands Reformed School in Pompton Plains, James Bazen, administrator Plymouth High School in Grand Rapids. 

Plaatsen: Washington en New York 

 

Dinsdag 29 oktober: 

Om 10.20 uur melden we ons als Nederlandse delegatie bij de ingang van het Department of Education. Na 

de security rituelen worden we begeleid door één van de stafleden van de minister naar de vijfde verdieping 

van het departement. Gedurende een korte wachttijd voegen meerdere stafleden van de minister zich bij 

ons gezelschap, waaronder de staatssecretaris van onderwijs, de directie van het primair onderwijs en 

enkele stafleden. 

Na ontvangst door minister Betsy DeVos opent Henk Jan van Schothorst op een originele wijze de meeting; 

hij overhandigt de minister een grote plaat van een boom waarin de verschillende kenmerken van christelijk 

onderwijs in staan verwoord. Een origineel exemplaar volgt. 

 

 
 

De minister stelt onze komst zeer op prijs en stelt een kennismakingsronde voor. Aansluitend heeft zij de 

volgende vragen waar het gezelschap op ingaat: 

- Wat is de basis van het Nederlands onderwijssysteem? 

- Wat is de nieuwe curriculum-ontwikkeling en hoe verhouden verantwoordelijkheid van de overheid 

en de scholen zich tot elkaar? 

- Wat is de rol van ouders en ouderbetrokkenheid (vanuit vrijheid van schoolkeuze) bij het onderwijs? 

De minister vertelt iets over haar ambitie en de weerstand die dit oproept. Zij zou graag een 

vouchersysteem willen waarin ouders met vouchers hun eigen school kunnen kiezen. Tegen dit idee is veel 

weerstand. De Amerikaanse directeuren John van der Brink en James Bazen zouden dit graag willen, omdat 

hun reformatorische scholen dan ook een vorm van bekostiging krijgen.  

De zorgen worden gedeeld over de toenemende invloed van de gender-ideologie. De minister deelt deze 

zorg en geeft aan hoe de Regering Trump hier mee om gaat.  
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Na ca 1 ½ uur verlaat de Nederlandse delegatie het ministerie van onderwijs, dankbaar en versterkt na de 

ontmoeting met Secretary Betsy deVos en haar inzet voor het belang van ouders en kinderen om de vrijheid 

van onderwijs en schoolkeuze in de USA beter te organiseren. Een klein steentje is vanuit NL daartoe 

bijgedragen.  

Na deze ontmoeting met de minister vinden er ontmoetingen en gesprekken plaats met: 

- George Roller (Ambassador of Hope to the Hill) en onze gids.  

- Bill Huizinga: lid van Huis van Afgevaardigden 

- Chris Smith, het enige Republikeinse lid van het district New Jersey (progressief democratisch 

bolwerk) 

Met beiden een gesprek gehad over de vrijheid van onderwijs, de kansen en de bedreigingen. De 

Genderideologie blijkt in de VS een zeer sterke lobby te hebben, zie ook het boek van Gabrielle Kuby. Het is 

eigenlijk ongelooflijk hoeveel miljoenen hier door rijke Amerikanen in gestoken worden. Je vraagt je af: 

waarom doen ze dat?  

 

 

Met Secretary Betsy de Vos en haar staf 

Met Bill Huizenga 



 

4 
 

 

 
Deze mannen zijn betrokken christenen. Met Chris Smith hebben we langer kunnen spreken, een ernstige en 

eenzame strijder. We kregen van hem een aantal artikelen en eigen bijdragen die hij gehouden heeft over 

ethische onderwerpen. Hieronder volgen een aantal titels: 

- Eigen bijdrage in debat over de Armeense genocide,  

- een vernieuwde wet regering Trump over Bescherming van het leven en over een abortuskliniek in 

Florida.  

- Helaas ook een bijdrage in de krant over de Nederlandse Bijdrage in het Abortus Fonds, nadat de US 

dit beëindigden en een bijdrage over de euthanasia-praktijken in Nederland. Wel erg heftig (“Most Dutch 

Paediatricians (kinderartsen) want euthanasia”). Nederland staat qua ethische en morele opvattingen in 

ieder geval slecht bekend in de USA.  

Schokkend is het om te horen dat Nederland, Nederlandse politici vooraan staan, op indoctrinerende wijze, 

als het gaat over pro abortus, pro euthanasie, LHBT’rechten en de gender ideologie… Veelzeggend voor een 

land dat voorheen het ‘Israël van het Westen’ werd genoemd! 

In de middag o.l.v. George Roller een bezoek aan het Bijbels museum in Washington gebracht. Dat is een 

bijzondere ervaring die je in Washington niet mag missen. Niemand van ons had zo’n mooi museum met 

zeer moderne technieken gezien.  

 
 

Met Chris Smith 

Met George en Linda Roller 
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Woensdag 30 oktober: 

Henk Jan en Gijs Willem hebben een gesprek bij de Star Bucks met een vertegenwoordiger van het 

Amerikaanse Departement van Health and Human services t.o. het ministerie van Onderwijs. Doel is de 

wederzijdse activiteiten op de aanstaande Nairobi Summit af te stemmen. Zij zegt o.a. internationaal veel 

last te hebben van de Nederlandse regering als het gaat om abortus en gender ideologie. Later dringt het 

pas goed tot ons door dat we dus thuis ook nog veel huiswerk te doen hebben… 

 

  

Bijbels Museum Washington 
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Een korte wandeling langs het Capitol (Huis van Afgevaardigden en Senaat) en het Witte Huis. Beide 

gebouwen liggen omgeven door grote parkachtige groenzones midden in de stad. De koepel binnen het 

Senaatsgebouw is indrukwekkend, vol met herinneringen aan de geschiedenis van de VS. Hier is ook een 

groot schilderij te zien van de Pilgrim Fathers die per schip de Mayflower vanuit Delfshaven (Rotterdam)  in 

Amerika aan kwamen (rond 1620). De grondleggers van de nieuwe staat. De Amerikanen kennen allemaal 

deze geschiedenis. 

Gesprek met de Chaplain (= geestelijk verzorger van de Senaat). Zie verderop het verslag. Dit was één van de 

hoogtepunten van deze reis.  

Hierna met de auto naar plaatsje Clinton, vlak bij New York, veel verkeersdrukte en langdurig (5 uur).  

 

Donderdag 31 oktober: op weg naar New York 

Bezoek aan een heel groot tuindersbedrijf (400 acres = 160 ha) met bloemen en planten van David den 

Hollander in New Yersey. Deze man, lid van de GG in Clifton, leidde ons rond en ontving ons hartelijk.  

 
Bezoek aan de NRCEA school van John van de Brink in Pompton Plains. Na een rondleiding een gesprek met 

het schoolbestuur, ds. Vogelaar, ds. De Leeuw (zoon van Ds. De Leeuw uit Grand Rapids) en 2 andere 

bestuursleden.   

 
 

https://www.gardenstategrowers.com

/ 

https://www.gardenstategrowers.com/
https://www.gardenstategrowers.com/
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Vertrek naar New York. Midden in de stad het gebouw van de Verenigde Naties. Buiten loop je al tegen één 

van de voornaamste doelen aan: een gekleurd groot zebrapad met een streep: Gender Equality.  Na enige 

moeite dankzij de vasthoudendheid van Henk Jan toch naar binnen. Verschillende vergaderingen 

bijgewoond en o.a. een vergadering van de Veiligheidsraad. Heel bijzonder.  

 

 
 

Pieter Moens en ondergetekende naar J.F. Kennedy vliegveld voor de reis naar Nederland. Wim, Gijs Willem 

en Henk Jan bleven nog een dag langer. Vrijdag hebben zij Manhattan bezocht: o.a. het gebouw waar 

Washington als eerste president is ingezworen, een boottocht naar State Island, bezoek aan het 9/11 

monument, erg indrukwekkend. ’s Middags nogmaals een paar vergaderingen van de VN gevolg en zo een 

beeld gekregen van de complexiteit van vergaderingen, lobby circuits en besluitvorming. 

 

 

De Veiligheidsraad 
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Verslag van het zeer inspirerende gesprek met Mr. Berry Black, de Chaplain of the Senate.  

Deze Afro Amerikaanse man had veel meegemaakt in zijn leven. Onder andere de emancipatie van de 

zwarte mensen. Zelf was hij 16 jaar toen hij voor het eerst een blanke de hand schudde. In zijn 21e jaar 

gebeurde dat voor de tweede keer! Hij was twee keer gepromoveerd, onder andere in de theologie en klom 

in de Navy op tot één van de admiraals. Hij werkte op christelijke scholen en werd na zijn pensionering de 

Chaplain, geestelijk verzorger, van de Senaat. Hij verzorgt bijbelstudies voor de Senaatsleden die dat willen. 

Hij bidt met ze. Vice-president Pence bezoekt regelmatig die bijbelstudies en Mr. Black bidt dan met hem. 

Dat doet hij ook met Pence, voorafgaande aan de besprekingen in de Senaat. Berry Black is een zeer 

innemende en wijze man. Je moest wel luisteren. Hij heeft met ons een indringend gesprek gevoerd over het 

christelijk onderwijs. Dat kende hij van binnenuit. Zijn adviezen waren allemaal doordrenkt van bijbels 

denken door het citeren van bijbelteksten die passend waren bij de onderwerpen. 

 
Zijn ( mee gegeven ) lessen:  

1. Christelijk onderwijs kan haar christelijk karakter verliezen. Mr. Black werkte eerst op een christelijke 

school die de christelijke identiteit ook uitdroeg. Enkele jaren later was het christelijk karakter nauwelijks 

meer merkbaar en was een les aardrijkskunde op een christelijke school niet meer te onderscheiden van de 

les aardrijkskunde op een staatsschool.  

2. Hij pleitte voor holistisch christelijk onderwijs: de christelijke identiteit moet overal in de school 

merkbaar zijn. In de dagopening, bij de vakken, in de omgang met elkaar. (Lukas 2: 52) 

3. Life long learning is van belang om nieuwe ontwikkelingen tegemoet te kunnen treden. Daarmee 

bedoelde hij ook dat je de leerlingen moet leren hoe ze moeten leren, hoe ze later oplossend bezig kunnen 

zijn.  

4. Christelijk onderwijs moet opleiden tot de vreugde van het dienen. De leerlingen moeten straks in 

de samenleving een dienende taak hebben. Ze moeten voorbeelden zijn en brandende kaarsen. Dat is de 

verheven opdracht van het christelijk onderwijs. 

5. Wees profetisch: signaleer en waardeer ontwikkelingen aan de hand van de Bijbel. Treed ook 

profetisch op in de samenleving. Bedenk daarbij dat bijna iedereen denkt aan het aardse en niet aan de 

hemel. Maar 1 Kor. “deze dingen gaan voorbij”. Een christen behoort regelmatig aan de hemel te denken.  

6. In iedere generatie ligt de opdracht om de bijbelse mens- en wereldvisie uit te dragen.  

7. Gebruik spirituele wapens in de geestelijke strijd. Alle macht is aan en van God. Hij werkt wonderen. 

Blijf daarin geloven! 

8. Er is een moment om een lijn te trekken (verg. Daniël met zijn drie vrienden: ze zagen er “10 keer 

beter uit dan de andere kandidaten die het verplichte voedsel hadden gegeten”. Daniel bij en in de 

leeuwenkuil kon niet anders dan zijn God blijven dienen. Hij werd niet beschaamd. Zo is God en Hij blijft 

Dezelfde! 

9. Organiseer feedback, vooral bij je leerlingen/studenten. Dat houdt je dicht bij de basis.  

10. Vraag iedere dag om Wijsheid (Jak. 1). Anders… begint de dag niet goed!  (Dat laatste “vraag iedere 

dag om Wijsheid” kregen wij als eerste antwoord op onze vraag hoe wij dat “holistische karakter” in onze 

scholen levend moesten houden). 
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Een aantal algemene indrukken die wij opdeden vanuit de gesprekken. 

1. Er zijn in de VS hooggeplaatste personen, die het als hun missie zien om christelijke waarden te 

promoten: minister, congresleden. Die hebben alles voor hun overtuiging over. 

2. Wandelen met de Heere is niet voorbehouden aan een bepaalde denominatie. Soms lijk je ver van 

elkaar af te staan, maar is er plotseling toch geestelijke herkenning. 

3. Er is een geestelijke strijd aan de gang rond bijvoorbeeld het genderdossier. In die strijd staan de 

Republikeinen lijnrecht tegenover de Democraten.  De vorige president Obama en Hillary Clinton hebben op 

het terrein van de erkenning van de seksuele diversiteit veel schade toegebracht aan wat Amerikanen zien 

als de oude bijbelse waarden van hun land. Dat verklaart de houding van christenen t.a.v. Trump. 

4. De Amerikaanse christenen lijken meer de geestelijke strijd tussen de goede en de kwade machten 

te zien dan wij in Nederland. Zij zien abortus en euthanasie als heel slecht, dat moet bestreden worden. In 

Nederland lijken we meer te berusten in deze verkeerde en zondige ontwikkelingen. Komt dat toch door ons 

‘zich zogenaamd veilig weten binnen onze zuil”? Wij kunnen in dit opzicht leren van de Amerikanen. 

5. Verschillen tussen Roomsen en protestanten vallen weg als het om die geestelijke strijd gaat. 

6. Het christelijk onderwijs in de VS wordt niet bekostigd. Toch zijn het enthousiasme en de 

gedrevenheid van personeel en ouders groter dan bij ons. 

 

Met heel veel dank aan Henk Jan en natuurlijk ook Jolanda.  Door de goede organisatie, het uitgebreide 

netwerk van Henk Jan, zijn vasthoudendheid en zijn tomeloze energie hadden wij een zeer bijzondere reis. 

Bovenal de dank aan de Heere God, Die deze wereld regeert en ons weer veilig thuis bracht.  

 

15 november 2019 

Drs. Dick van Meeuwen 

 

Zie ook: https://www.rd.nl/meer-rd/onderwijs/refoscholen-spreken-met-minister-devos-over-vrijheid-van-

onderwijs-1.1606475 

 

https://www.rd.nl/meer-rd/onderwijs/refoscholen-spreken-met-minister-devos-over-vrijheid-van-onderwijs-1.1606475
https://www.rd.nl/meer-rd/onderwijs/refoscholen-spreken-met-minister-devos-over-vrijheid-van-onderwijs-1.1606475
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12-14 november 2019 - Nairobi Summit - ICPD25 

TCC (als Pro Life/Family en VN geaccrediteerde organisatie) was niet welkom op de Nairobi Summit 

(http://www.nairobisummiticpd.org/) #ICPD25. Gelijkgezinde landen, organisaties en personen 

waren, buiten de officiële UN-structuren, van 12-14 november bijeen om doorvoering van hun 'pro-

abortus' en 'uniforme seksuele voorlichting'-wensen/eisen te versnellen. We hielden een 

tegenconferentie tegenover de plaats waar de Nairobi Summit plaatsvond, hadden een 

gebedsbijeenkomst met Keniaanse parlementsleden in hun Parlement en een zeer goede VS-geleide 

gezamenlijke tegenverklaring van andersgezinde landen, zie hier een fragment: 

 

In de Wall Street Journal 

Ook in de Nederlandse pers:   

Kritiek op pro-abortusagenda top Nairobi 

Een internationale top over bevolking en ontwikkeling in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zorgt voor 

beroering bij lokale kerken en prolifegroepen. Ze verwijten de organisatoren er een dwingende pro-

abortusagenda op na te houden. 

Het is 25 jaar geleden dat in Caïro, Egypte, een eerste conferentie plaatsvond over de relatie tussen 

bevolkingsgroei en ontwikkeling. Thema’s waren onder meer immigratie, gezinsplanning, toegang tot 

anticonceptie en de positie van de vrouw. Een deel van de gedelegeerden verdedigde tijdens die top 

de opvatting dat toegang tot veilige abortus onder de zogenoemde ”reproductieve gezondheid” 

hoort, maar daarover bestond geen consensus. De slottekst van ‘Caïro’ sprak wel van het belang om 

abortus te voorkomen. 

De thematiek rond abortus is een kwart eeuw later volop terug tijdens een top in Nairobi, die van 

dinsdag tot en met donderdag wordt gehouden. Conceptverklaringen sturen erop aan abortus te 

bestempelen als recht. Critici verwijten de organisatoren dat ze er nu echter alles aan hebben gedaan 

tegenstemmen zoveel mogelijk weg te houden van de top. Christelijke- en prolifeorganisaties zou de 

http://www.nairobisummiticpd.org/
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/joint-statement-on-the-nairobi-summit-on-the-icpd25.html?fbclid=IwAR1J4KolxxbfHN8qmK7aZ4m-guKKzXRSROH6RwOFF4PtbnvoywZQ2GrNK_E
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/joint-statement-on-the-nairobi-summit-on-the-icpd25.html?fbclid=IwAR1J4KolxxbfHN8qmK7aZ4m-guKKzXRSROH6RwOFF4PtbnvoywZQ2GrNK_E
https://www.wsj.com/articles/abortion-extremists-hijack-the-u-n-11573515822?fbclid=IwAR03YLpXmwh-L0QgbO1x2zyh_PDr2D0mwaWZsI6XGMQ74erEagujENIdbfM
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/kritiek-op-pro-abortusagenda-top-nairobi-1.1609948
https://www.youtube.com/watch?v=kGEMBk1sSfY


 

11 
 

toegang zijn ontzegd. Kritiek vooraf op de agenda, vanuit onder meer de Amerikaanse regering, werd 

bovendien terzijde geschoven. 

Het Amerikaanse Republikeinse Congreslid Chris Smith noemde de top maandag in de Wall Street 

Journal „een vergadering van gelijkgezinde individuen en organisaties (...) die een pro-abortusagenda 

promoten.” Naar de overtuiging van Smith, die de top van 1994 in Caïro bijwoonde, misbruiken ze de 

„naam en reputatie” van die bijeenkomst voor een andere agenda. 

Het Vaticaan kondigde vorige week aan vanwege deze agenda de top niet te willen bijwonen. De 

Kerk van Rome hekelt onder meer het feit dat de door Denemarken en Kenia georganiseerde top 

buiten het kader van de Verenigde Naties plaatsvindt. Daardoor zou een transparant overleg tussen 

naties gegarandeerd zijn. Naast de promotie van abortus keert het Vaticaan zich tegen een plan voor 

uniforme seksuele voorlichting op scholen. 

Lokale Keniaanse kerken lieten zich al even kritisch uit. De rooms-katholieke bisschop Alfred Rotich 

vroeg zich af waarom de Keniaanse president zijn land „openstelde als een markt waarop de pro-

choice-agenda kan worden verkocht. (...) Zijn we ons bewust van de vijand die voortdurend onze 

traditie en cultuur om het leven te beschermen aanvalt?” 

Kerken en christelijke organisaties in Kenia, waaronder de Evangelische Alliantie en de Nationale 

Raad van Kerken hielden dinsdag een tegenconferentie. „Veel Kenianen beseffen niet wat er aan de 

hand is”, stelt Henk-Jan van Schothorst van het Transatlantic Christian Council die deze bijeenkomst 

bijwoonde. „Maar het protest groeit.” Ook Van Schothorst was niet welkom op de officiële top. 

(Reformatorisch Dagblad, 13 november 2019) 

 

 

 

 

Gebedsdienst met Keniaanse Parlementariërs in het Parlement in Nairobi  

https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/kritiek-op-pro-abortusagenda-top-nairobi-1.1609948
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20 november 2019 - TCC bij SGP Zuidplas, thema: Genderidentiteit 

Is er verschil tussen man en vrouw, jongen of meisje? Niet wezenlijk, zo stelt de 

gender(gelijkheid)ideologie. Je geslacht is niet biologisch bepaald, het is maar net hoe je je op 

bepaald moment voelt, mannelijk of vrouwelijk. Een frontale botsing met: ‘En God schiep de mens 

naar Zijn beeld, man en vrouw schiep Hij ze’. Deze intense strijd wordt gevoerd op internationaal 

niveau, ook bij de VN. De consequenties daarvan gaan onze gezinnen, scholen en bedrijven 

uiteindelijk niet voorbij. Transatlantic Christian Council (TCC - zie kader) is een gerichte 

tegenbeweging begonnen.  

Met deze pakkende woorden leidde de heer Henk Jan van Schothorst het thema voor de avond van 

kiesvereniging Zuidplas in. Hij nam ons mee in de zich al verder opdringende problematiek van 

genderidentiteit en hoe dit en soortgelijke gevoelige onderwerpen steeds vaker de agenda’s tooien 

van internationale organisaties. Voorbeeld is de recent ingestelde VN SOGI-expert. Deze is 

gemandateerd met toezicht op ‘geweld en discriminatie gebaseerd op Seksuele Oriëntatie en Gender 

Identiteit. Niet eerder werd door de VN in zulke sterke bewoordingen gesteld dat onderzoek naar 

vermeende schending van LHBT-rechten door overheden, personen of instellingen onder naleving 

van internationale mensenrechten vallen. Al met al handelen dit soort democratisch nauwelijks 

gecontroleerde organisaties niet trendvolgend, maar steeds meer trendzettend en normverleggend. 

Een indrukwekkende video werd vertoond over alomvattend onderwijs over seksualiteit en hoe dat 

wordt gepropageerd door allerlei internationale organen en organisaties. Zo werden op de onlangs 

gehouden Nairobi Summit van gelijkgezinde landen, organisaties en personen miljarden dollars 

toegezegd om dit soort onderwijs en abortus algemeen aanvaard en opgelegd te krijgen. TCC 

verzette zich daartegen en nam deel aan een tegenconferentie in Nairobi met Keniaanse 

parlementsleden en een door de VS-geleid gezelschap van andersgezinde landen, die gezamenlijk 

kwamen met een krachtige pro life/family tegenverklaring. Ook het recente TCC-bezoek van NL 

reformatorische scholen aan de VS-minister van onderwijs mw DeVos kwam aan de orde. 

Al met al was het een leerzame avond. Stil zitten en afwachten is geen optie, Ora et Labora is het 

devies! 

Uit: Nieuwsbrief December 2019 SGP Zuidplas 

  

https://www.comprehensivesexualityeducation.org/


 

13 
 

3 december 2019 - Ambassadeur VS krijgt Bijbel in oud gereformeerde gemeente Den Haag 

 

 

 
 

De oud gereformeerde gemeente in Den Haag aan de Gaslaan kreeg dinsdagavond hoog bezoek. De 

Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra ontving er een Engelse Bijbel. Ds. C. L. Onderdelinden 

sprak hem toe: „We zijn beiden ambassadeurs.” Zie verder: Reformatorisch Dagblad, 4 december 

2019 

 

3-4 december: Brussel in contrasten 

Na een netwerk-meeting in het gebouw van de EU commission en het gebeds ontbijt 

(https://prayerbreakfast.eu/) in het EU-Parlament met Kees van der Staaij, een hoorzitting 

bijgewoond van de Commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid voor input EU Strategy for 

Gender Equality - Van warm bad naar koude douche.  

  

https://www.rd.nl/kerk-religie/ambassadeur-vs-krijgt-bijbel-in-oud-gereformeerde-gemeente-den-haag-1.1615076
https://www.rd.nl/kerk-religie/ambassadeur-vs-krijgt-bijbel-in-oud-gereformeerde-gemeente-den-haag-1.1615076
https://prayerbreakfast.eu/)


 

14 
 

De NAVO wil de politieke samenwerking binnen het bondgenootschap verbeteren. Roddels van 

Rutte doen dan geen goed. 

 

De Amerikaanse president Donald Trump annuleerde na afloop van de NAVO-jubileumtop in 

Engeland op 4 december ineens zijn aangekondigde persconferentie “omdat hij al genoeg had 

gepraat”. Maar uit zijn entourage kwam het verhaal dat Trump boos naar huis vertrok omdat een 

aantal collega's waaronder premier Rutte hem de avond ervoor heimelijk belachelijk maakten. Rutte 

en zijn ambtgenoten Trudeau (Canada), Macron (Frankrijk) en Johnson (Groot-Brittannië) roddelden 

bij de borrel in Buckingham Palace wat over Trump. Het gesprek werd opgepikt door camera’s en 

ging de wereld over. 

Toen Johnson er naar werd gevraagd begon hij over de 'rotsvaste band' binnen de 70-jarige NAVO. 

Rutte reageerde op zijn kenmerkende laconieke wijze: “Urenlang sta je op die recepties waar over 

alles en iedereen wordt gepraat.” Niks aan de hand mensen, doorlopen, lijkt de premier te willen 

uitstralen. Maar dit muisje kon nog wel een staartje krijgen. 

 

De top duurde nog geen 3 uur, kostte de Britse belastingbetaler ettelijke miljoenen ponden en 

leverde weinig tot niets op. “We nemen vaker contact met elkaar op over de operationele en 

politieke aspecten van de NAVO”, aldus Rutte na afloop. “Zo voorkomen we verrassingen binnen de 

NAVO.” Nota bene, alsof het bondgenootschap niet een leger aan diplomaten en militairen in Brussel 

aan het werk heeft. Rutte doelde op de uitlatingen van de Franse president Macron over het 

hersendode bondgenootschap en de strapatsen van de Turkse president Erdogan richting buurland 

Syrië en de Koerden. Achter gesloten deuren werd afgesproken om vaker te overleggen. 

 

En de hogere defensie-uitgaven dan waar Trump zo op hamert? “Met geen woord” over gesproken, 

aldus Rutte. Trump is blijkbaar tevreden met wat tot nu toe is bereikt. Negen van de 29 lidstaten 

voldoen aan de NAVO-norm van 2 procent van het bruto nationaal product. Een paar jaar geleden 

waren er dat nog maar drie. Met elkaar geven de bondgenoten 130 miljard dollar meer uit aan 

Defensie dan in 2016. In 2024, als iedereen de norm moet halen, moet dat zijn opgelopen tot 400 

miljard. 

Nederland bungelt met 1,3 procent ergens onderaan het rijtje. Nederland trekt vanaf 2021 wel ruim 

5 miljoen euro per jaar uit om de kosten van het NAVO-hoofdkwartier in Brussel te dekken. “Klein 

bier”, aldus Rutte. Jaarlijks betaalt Nederland 73 miljoen euro mee aan de operationele kosten van 

de NAVO, op een totaal van 2,37 miljard. 

 

Riekelt Pasterkamp 
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9 december 2019 - Business Week event NL - North America 

 

Participated in Business Week event NL - North America, the 21st Century Economic Powerhouse, 

powered by Trade and Innovate with the Dutch. Great performance of @DutchMFA, 

@RVO_Nederland, @usambnl, @CanAmbNL and @EmbaMexNL. @realDonaldTrump 

@ChuckGrassley. https://t.co/FCBPe993bu 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://t.co/FCBPe993bu?fbclid=IwAR16dQy54gvrq11KL1lmtnq-zhmRIunYmImyC1dxrXNvqAflvL3hnO4lCL8
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