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Nieuwsbrief 16, maart 2020

Transatlantic Christian Council 

Geachte lezer,  

Vrijheid van onderwijs is een fragiel bezit. Een 

constante strijd wordt gevoerd wie er nu 

eerstverantwoordelijk is voor onderwijs en 

opvoeding: overheden of ouders. En hoe strak 

de kaders moeten worden gesteld. Dat 

ervaren we in Nederland, maar zeker ook in 

de VS en Canada. Noodgedwongen wordt nu 

wereldwijd aan 'homeschooling' gedaan. Een 

mooie gelegenheid voor ouders om te ervaren 

wat dat inhoudt, maar ook om te beseffen hoe 

belangrijk christelijke scholen zijn! 

 

New Jersey 

New Jersey is de staat in de VS waar je vanaf 

eiland Manhattan, hartje New York, aan de 

overkant van de Hudson River op uitkijkt. Op 

13 januari bleek er na een strijd van 2 jaar in 

de Senaat van deze ‘Garden State’ 1 stem te 

weinig om vaccinatie voor schoolkinderen 

verplicht te stellen. Verplichting had bij een 

aanzienlijk deel van ouders geleid tot 

verhuizing naar een andere, ‘vrije’ staat of tot 

het geven van home-schooling. En daarmee 

tot sluiting van diverse identiteitsgebonden 

scholen. Op 16 januari was ik uitgenodigd om 

op een christelijke school met Nederlandse 

wortels in Pompton Plains te praten over 

godsdienstvrijheid en bedreigingen voor 

christelijk onderwijs. De hoge opkomst 

weerspiegelde het gevoel van urgentie.  

 

Alberta 

Aansluitend op 21 januari waren we op de 

Calvin Christian School in Lethbridge, Alberta, 

Canada. Ook hier spraken we met honderden 

opgekomen ouders over hetzelfde onderwerp 

en wat TCC hieraan doet. De context: een op 

een haar na overleefde ontneming van de 

onderwijsbevoegdheid van de school. Een last 

minute regeringswissel daar verhoedde dat. 

Het al aangenomen wetsvoorstel zou 

onaanvaardbare veranderingen in de Bijbelse 

grondslag hebben vereist. 

VN Genève en New York  

Dit soort besluitvorming vindt plaats op 

niveau van staten. Maar het vindt vaak zijn 

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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oorsprong in richtinggevende trends vanuit 

internationale organen als de Verenigde 

Naties (VN). Zowel in Genève (VN-

Mensenrechtenraad van 47 lidstaten, Wereld 

Gezondheid Organisatie (WHO)) als in 

allerhande overlegorganen van alle 193 VN-

lidstaten in New York. Daar wordt, met name 

door ‘Westerse’ landen, bureaucratische elites 

en links-liberale ngo’s, doorlopend gepoogd 

om tot normstellingen met een seculiere 

grondslag te komen. Om die vervolgens op te 

leggen aan VN-lidstaten. Zeker op het 

gevoelige terrein van ‘mensenrechten’ dienen 

we ruimte te behouden voor een christelijk 

perspectief en het Bijbelse mens- en 

wereldbeeld. Daarvoor is actieve presentie 

vereist. 

                

 

Raadgevende status en presentie TCC 

Om deze trends en normstellingen te keren is 

Transatlantic Christian Council daar 

geaccrediteerd. Deze adviserende status biedt 

ons toegang tot deze gebouwen en organen. 

Ook dit kwartaal woonden we weer zowel in 

Genève als in New York vergaderingen bij. 

Met mondelinge interventies en debat, waar 

ook indiening van schriftelijke verklaringen en 

het organiseren van side-events tot de lobby-

mogelijkheden behoort, gaf TCC acte de 

présence.  

 

Corona 

Op dit moment houdt het coronavirus de 

wereld in haar greep. Ook voor ons betekende 

dat een streep door een aantal plannen. 

Geplande behartiging van christelijke 

uitgangspunten bij de Committee on the 

Status of Women in maart en een vergadering 

over het Bevolkingsfonds van de VN begin 

april, beiden in New York, zijn afgelast. 

Blokkeren van pogingen om seksuele rechten 

en abortus te verheffen tot mensenrecht 

vereisen onze aanwezigheid en inbreng 

aldaar. Hier in Nederland kon een TCC-

publieksevent en een TCC Business Network 

dinner niet doorgaan. Dat gold ook voor een 

bijeenkomst in het Europees Parlement in 

Brussel. George Roller, pastor in het 

Amerikaanse Congress, en zijn vrouw zouden 

hierbij aanwezig geweest zijn. Hopelijk krijgen 

we in de toekomst een tweede kans.  

 

Met regelmaat was TCC ook te beluisteren 

zoals op Radio 1 en bij Family7.     

Registratie TCC in VS 

Wat nog wel op de valreep op 16 maart in 

Washington DC lukte was het in gang zetten 

van onze officiële registratie als charitatieve 

NGO in de VS. Dat proces kan wel een half tot 

een heel jaar in beslag nemen, maar zal onze 

armslag en mogelijkheden uitbreiden. 

 

We hopen dat u het werk van TCC, zeker in 

deze moeilijke tijd voor ons en velen, wilt 

blijven steunen met uw gift en gebed. 

Met vriendelijke groet, 

Henk Jan van Schothorst 

Raad van Bestuur TCC

https://youtu.be/7qfzxcwEcHc
https://youtu.be/_ZhwVpB0jrA?t=250
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Januari 

New York 

Op 15/1 mijn TCC 2020 NGO-pas in Manhattan opgehaald. Onze @UN-adviserende status biedt 

toegang tot #ecosoc + zijn vele hulporganen als de Geneva 47states #unhrc. Stelt TCC in staat om: 

vergaderingen bij te wonen, schriftelijke verklaringen in te dienen, mondelinge interventies te doen, 

deel te nemen aan debatten enz. 

8:10 p.m. · 23 jan. 2020·Twitter for Android 

New Jersey 

De Netherlands Reformed Christian School in Pompton Plains, New Jersey, ontsnapte op 13/1 met 1 

stem verschil in de Senaat van New Jersey aan sluiting van de school in verband met de 

vaccinatieverplichting. TCC werd uitgenodigd om op 16/1 te praten over godsdienstvrijheid en 

bedreigingen voor christelijk onderwijs voor ouders / studenten. De hoge opkomst weerspiegelde 

het gevoel van urgentie. https://www.nytimes.com/2020/01/13/nyregion/nj-vaccines-bill.html 

8:06 a.m. · 24 jan. 2020·Twitter for Android 

 

  

https://www.nytimes.com/2020/01/13/nyregion/nj-vaccines-bill.html


 

4 
 

De wet vaccinatieverplichting niet aangenomen in New Jersey, 13/1 2020 
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Alberta 

Op 21/1 was TCC uitgenodigd op de Calvin Christian School in Lethbridge, Alberta, om met ouders en 

studenten te praten over wereldwijde aanvallen op bijbelse seksualiteit. Ze hebben de dreiging tot 

uitschrijving net overleefd als gevolg van een regeringswisseling in Alberta. Wetsvoorstel 24 zou 

onaanvaardbare veranderingen in de bijbelse grondslag hebben vereist: 

https://www.lifesitenews.com/opinion/albertans-protected-their-kids-from-evil-bill-24-jason-

kenney-must-finish-the-job 

8:13 a.m. · 25 jan. 2020·Twitter for Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kerkblad van de Netherlands Reformed Church in Lethbridge: 

 
 

https://www.lifesitenews.com/opinion/albertans-protected-their-kids-from-evil-bill-24-jason-kenney-must-finish-the-job
https://www.lifesitenews.com/opinion/albertans-protected-their-kids-from-evil-bill-24-jason-kenney-must-finish-the-job
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Arizona 

Nuttig kunnen netwerken in Phoenix, Arizona. Tegelijkertijd 2 speciale vergaderingen in Washington 

DC:  

1 Amerikaanse president Trump sprak vóór het leven bij de Mars voor het Leven. 

https://www.nytimes.com/2020/01/24/us/politics/trump-abortion-march-life.html en  

2  De Predikant van de senaat, Barry Black, die we onlangs hebben ontmoet, opende het 

afzettingsproces van de Senaat tegen Trump met gebed om wijsheid. 

 

10:51 p.m. · 27 jan. 2020·Twitter for Android 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari 
 

Radio 1 

“Trump is een geweldige president voor Amerika.” @SpraakmakersOp1 @nporadio1 vroeg mijn 

reactie op deze stelling van Stand.nl (https://www.nporadio1.nl/standpunt/2020-02-05), 
n.a.v. zijn State of the Union.  

 
President Donald J. Trump 
U.S. Embassy The Hague 
 

https://www.nytimes.com/2020/01/24/us/politics/trump-abortion-march-life.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nporadio1.nl%2Fstandpunt%2F2020-02-05%3Ffbclid%3DIwAR15MNoHWbq7oEa2Z8aDJ9SVxPYy_MujOhGDQZAUDS58o1yLJzTaocMC5Y0&h=AT24BsFEF1jHFUz-X4OU4or4kS5NAPOUodDEwShCzEVoHYzcymens_R6iepadF9iBtux2XuLCXNIdbj2GLgPgJAGrpDWFrNqVCS39bULZxbaB_vBueIpgyieAfUzrHFqK5Rx&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2bpvSDsVxJPN2KDira6LpAUlKxvOrAttdsNGuhSuKg_-NRBgHGE4q2nowm4tFxkSzWgVkGwNVlzojqZMCBi-1pHQxUnwhgRx8h3KTxPGKIB39DEavKfADfpkgZKLRhf-W6t_TIgE0Oi7eUj223BTyWanC7wb3s
https://www.facebook.com/POTUS/?__cft__%5b0%5d=AZULdPh0_dzSV8Nrxw_YK36htSMo4qG0b9F_nY6B2QPm7wGBRhF3a1nyJVGRXwcgpEAoid4Mu7Fvb6EMB0ttD_XvV2qYA3IKTwe5b8uAWR-MVfLea6G6vswSvrEihhmILRxFw4rvEztTr9hl-ZnNFm91&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/POTUS/?__cft__%5b0%5d=AZULdPh0_dzSV8Nrxw_YK36htSMo4qG0b9F_nY6B2QPm7wGBRhF3a1nyJVGRXwcgpEAoid4Mu7Fvb6EMB0ttD_XvV2qYA3IKTwe5b8uAWR-MVfLea6G6vswSvrEihhmILRxFw4rvEztTr9hl-ZnNFm91&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/US-Embassy-The-Hague-147599291963527/?__cft__%5b0%5d=AZULdPh0_dzSV8Nrxw_YK36htSMo4qG0b9F_nY6B2QPm7wGBRhF3a1nyJVGRXwcgpEAoid4Mu7Fvb6EMB0ttD_XvV2qYA3IKTwe5b8uAWR-MVfLea6G6vswSvrEihhmILRxFw4rvEztTr9hl-ZnNFm91&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/US-Embassy-The-Hague-147599291963527/?__cft__%5b0%5d=AZULdPh0_dzSV8Nrxw_YK36htSMo4qG0b9F_nY6B2QPm7wGBRhF3a1nyJVGRXwcgpEAoid4Mu7Fvb6EMB0ttD_XvV2qYA3IKTwe5b8uAWR-MVfLea6G6vswSvrEihhmILRxFw4rvEztTr9hl-ZnNFm91&__tn__=kK-R
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Zie de video hieronder of via deze link (min. 6:45-12:30): 

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/528070-stand-nl-trump-is-een-
geweldige-president-voor-amerika 
 

 
 

Brussel 

11-12 februari: Advocacy Forum – EU Cord Network – Brussel 

Dit evenement bracht mensen samen die zich bezighouden met alle aspecten van 

belangenbehartiging in het hele netwerk met een focus op het opbouwen van capaciteit, het delen 

van kennis en wederzijdse aanmoediging terwijl we werken aan onze belangenbehartigingsvisie voor 

meer sociale, economische en ecologische rechtvaardigheid. 

TCC sprak tijdens dit evenement: ‘Tegengaan van de alomtegenwoordige secularisatie in het publieke 

domein’ - het ontwikkelen van een openbaar beleidsnetwerk op VN-niveau: belangenbehartiging en 

praktijk. - Henk Jan van Schothorst, directeur van de Transatlantic Christian Council, Nederland (40 

minuten) 

 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nporadio1.nl%2Fspraakmakers%2Fonderwerpen%2F528070-stand-nl-trump-is-een-geweldige-president-voor-amerika%3Ffbclid%3DIwAR2U5KjYlUkatm0LvFB3vx7bKtIHjyetas2c8nOBbwUtpJkjZDO1Y6tCOEM&h=AT18bLajuAL8YsBdT89EAPknyO7Rz4sTQ7CHq9hsgzffAGkkBoghpv421xVyk2ARxW3HGpU86MersPLUdxeIziRmA-JpRHc7TEKx5tUlZe09BCj65UY8xfFiYOG15pLtnIQW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2bpvSDsVxJPN2KDira6LpAUlKxvOrAttdsNGuhSuKg_-NRBgHGE4q2nowm4tFxkSzWgVkGwNVlzojqZMCBi-1pHQxUnwhgRx8h3KTxPGKIB39DEavKfADfpkgZKLRhf-W6t_TIgE0Oi7eUj223BTyWanC7wb3s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nporadio1.nl%2Fspraakmakers%2Fonderwerpen%2F528070-stand-nl-trump-is-een-geweldige-president-voor-amerika%3Ffbclid%3DIwAR2U5KjYlUkatm0LvFB3vx7bKtIHjyetas2c8nOBbwUtpJkjZDO1Y6tCOEM&h=AT18bLajuAL8YsBdT89EAPknyO7Rz4sTQ7CHq9hsgzffAGkkBoghpv421xVyk2ARxW3HGpU86MersPLUdxeIziRmA-JpRHc7TEKx5tUlZe09BCj65UY8xfFiYOG15pLtnIQW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2bpvSDsVxJPN2KDira6LpAUlKxvOrAttdsNGuhSuKg_-NRBgHGE4q2nowm4tFxkSzWgVkGwNVlzojqZMCBi-1pHQxUnwhgRx8h3KTxPGKIB39DEavKfADfpkgZKLRhf-W6t_TIgE0Oi7eUj223BTyWanC7wb3s
https://www.eu-cord.org/
https://www.youtube.com/embed/7qfzxcwEcHc?feature=oembed
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Genève 

24-26 februari woonde TCC een deel van de 43e zitting van de Mensenrechtenraad bij. 

 Toespraak van de Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, Stef Blok, 

tijdens de opening van de Mensenrechtenraad in Genève op 24 februari 2020 

Op de tijdlijn van minister Blok: 

Bedankt @ministerBlok UNHRC voor deze evenwichtige bijdrage. Woonde de vergadering bij en 

schudde vriendelijk de hand. Kunnen kwesties als recht op leven, de waarde van het natuurlijke gezin 

als fundamentele bouwsteen van de samenleving, ouderlijke rechten en vrijheid van onderwijs als 

prioriteiten kunnen worden toegevoegd? - bij UN Geneva. 

 

 
 

Maart 
 

New York/Washington DC: Met Corona op de hielen nog net registratieproces TCC-VS opgestart 

9-16 maart zou TCC the commission of the status of women, CSW64 bijwonen, maar door het 

coronavirus werd deze meeting gecanceld. Na CSW64 stonden er meetings op de planning, zoals de 

vestiging van een TCC bestuur in de VS en de juridische incorporatie daarvan. De vlucht kon verzet 

worden naar 13 maart en net voordat het reisverbod voor EU-VS inging was het nog mogelijk om 

naar New York te reizen. Juist die avond werden alle gelegenheden gesloten en kwamen mensen 

letterlijk op straat te staan. Op mijn reis naar Washington DC, de dag erop, werd ik achtervolgd door 

de maatregelen die werden getroffen. Na de sluiting van New York ging ook in Washington alles 

langzamerhand dicht. Op de foto’s hieronder ziet u hoe de altijd overbevolkte plaatsen volledig 

uitgestorven zijn. Ondanks dat er veel vluchten werden geannuleerd kon ik volgens planning op 

maandagavond terugreizen naar Nederland.  

 

 

 

https://www.government.nl/documents/speeches/2020/02/24/speech-blok-human-rights-council?fbclid=IwAR241aDHZMe1CGh_yuvT6hfx0nYgKVE6s7aN8DNIXlNQa7qasTlyUWgz8Qo
https://www.government.nl/documents/speeches/2020/02/24/speech-blok-human-rights-council?fbclid=IwAR241aDHZMe1CGh_yuvT6hfx0nYgKVE6s7aN8DNIXlNQa7qasTlyUWgz8Qo
https://www.facebook.com/pages/UNHRC/113383778710398?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBn2RCQHX1lxAGrq8X9WUP5fhFMhqciMyQuN5VsmA1H2WlQo32bUMk5SmktFIXjD2HHmVFyjWQFs9Ke
https://www.facebook.com/UN.Geneva/
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020
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Kijk hier naar mijn ervaringen rondom het coronavirus in de VS:  

Uitgelicht! 18 maart 2020 - Henk Jan van Schothorst over Amerikaanse aanpak van Corona 

 

 
 

https://www.youtube.com/embed/_ZhwVpB0jrA?start=250&feature=oembed
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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 
TCCBN: http://www.tccouncil.org/business-
network 
Support: http://www.tccouncil.org/support-us 
 

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