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Nieuwsbrief 18, september 2020

Transatlantic Christian Council 

Geachte lezer,  

Twee zaken hebben het werk van TCC 
achterliggende kwartaal in hoge mate 
beïnvloed: COVID-19 en de discussie rond de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen. 
 
COVID-19 – Het coronavirus zorgt er voor dat 
diverse vergaderingen van internationale 
organisaties zijn geannuleerd of alleen virtueel 
worden gehouden. Dat beperkt ons in de 
mogelijkheden om christelijke uitgangspunten 
te vertegenwoordigen. Geplande 
werkzaamheden als in de VN 
Mensenrechtenraad in Genève, bij de OVSE in 
Warschau, en bij de VN in New York konden 
niet doorgaan. Door beperkte aanwezigheid 
en invloed van NGO’s als TCC en anderen 
wordt het makkelijker voor de VN en haar 
instanties om de door het apparaat gewenste 
zaken als abortus en een liberale (seksuele) 
rechten agenda door te voeren. We proberen 
onze beperkte mogelijkheden te benutten en 
hopen snel weer actief en effectief aanwezig 
te kunnen zijn.  
 
Verkiezingen VS – Vanaf augustus namen 
diverse kranten en radio- en Tv-omroepen 
contact op om te horen hoe wij met name 
tegen President Trump aankijken. Basis reactie 
is dat TCC zich met beleid bezig houdt, niet zo 
zeer met personen. Dit is dan ook de lijn in de 
twee opinieartikelen in Trouw (11 sept) en het 
Reformatorisch Dagblad (26 sept), 
opgenomen in deze Nieuwsbrief. 
 
Een ieder het recht op eigen mening gunnend 
en daar met interesse (en soms met ongeloof 

of zorg) kennis van nemend, staat er veel op 
het spel voor Amerikaanse medechristenen. 
Bij winst van de Democraten staat hen met 
hun program een diep ingrijpende links-
liberale agenda te wachten. Zo zal ongeboren 
leven tot en met negen maanden vogelvrij 
zijn, de Black Lives Matter agenda worden 
nagestreefd, die zichzelf ontmaskerde door op 
hun website de ‘ontwrichting van het 
kerngezin’ en een soort groepsopvoeding te 
zeggen na te streven, wat na ontdekking op 21 
september stilletjes werd verwijderd 
https://www.foxnews.com/media/black-lives-
matter-disrupt-nuclear-family-website).  
 
Ook klassieke vrijheden als van godsdienst en 
onderwijs kunnen in direct gevaar komen. 
Voor betaald onderwijs zijn onder Biden-
Harris de ouders gehouden hun kinderen te 
sturen naar een van christelijke wortels 
ontdane openbare school in hun postcode 
gebied. Bij Republikeinse winst is het plan dat 
ouders waardebonnen krijgen die verzilverd 
kunnen worden bij een school van hun keuze. 
Dus ook bij het dan straks wel bekostigde 
christelijk onderwijs, wat hen nu nog zo’n 
$10.000 per kind per jaar kost. Er staat veel op 
het spel. Laat ons bidden en werken. 
 

Tot slot: Zeeland Bedrijfsbezoek Hoekstra - VS.  

 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/OpinieTrumpPDF.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Beleid%20van%20Trump%20gaf%20christen%20en%20conservatief%20veel%20goeds-RD-26%20sept%202020-HJ%20van%20Schothorst%281%29-samengevoegd.pdf
https://www.foxnews.com/media/black-lives-matter-disrupt-nuclear-family-website
https://www.foxnews.com/media/black-lives-matter-disrupt-nuclear-family-website
http://www.tccouncil.org/news-events/news/2020/zeeland
http://www.tccouncil.org/support-us
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Juli 
HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg – 6 juli 2020 

Ter gelegenheid van de 244e verjaardag van de Onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van 

Amerika werden we uitgenodigd door familie Hoekstra, @usambnl/@usembthehague om deel te 

nemen aan een exclusieve theatervoorstelling van #Hamilton in @Pathe Den Haag. Dank u wel!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustus 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg – 6 augustus 2020  

Hartelijk dank @usambnl, en @usembthehague voor de uitnodiging en het fantastische gezelschap 

tijdens de mooie +100 km rit 6 #fietsdiplomatie. Vanaf grens Limburg/Brabants Cuijck, Gelders 

Buren, Utrechts Vianen, finishend in het Hollandse Schoonhoven. #echtevrienden 

 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/usambnl
https://twitter.com/usembthehague
https://twitter.com/hashtag/Hamilton?src=hashtag_click
https://twitter.com/Pathe
https://twitter.com/usambnl
https://twitter.com/usembthehague
https://twitter.com/hashtag/fietsdiplomatie?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/echtevrienden?src=hashtag_click
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20 augustus 2020 - Stand.nl: De democratie in Amerika staat op het spel 

Klik op de afbeelding voor de link naar het radio-interview en het transcript 

 

In het programma Spraakmakers op Radio 1 reageert Henk Jan van Schothorst op de stelling: De 

democratie in Amerika staat op het spel. 

20 augustus 2020 

 

September 

1 september 2020 - Het Algemeen Dagblad vroeg Henk Jan van Schothorst naar het beleid van 

Trump 

Klik op de afbeelding voor de video 

 

 

http://www.tccouncil.org/news-events/news/2020/standnl-de-democratie-amerika-staat-op-het-spel
https://www.ad.nl/video/kanalen/nederlands-nieuws~c400/series/korte-reportage~s908/henk-jan-is-fan-van-trumppolitiek~p166099
http://www.tccouncil.org/news-events/news/2020/standnl-de-democratie-amerika-staat-op-het-spel
https://www.ad.nl/video/kanalen/nederlands-nieuws~c400/series/korte-reportage~s908/henk-jan-is-fan-van-trumppolitiek~p166099
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11 september 2020 – Om meer balans te krijgen in de berichtgeving over het beleid van Trump 

werd Henk Jan van Schothorst door het dagblad Trouw gevraagd zijn opinie te schrijven. 

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen 

 

Bezien vanuit een christelijk en conservatief perspectief heeft president Trump Amerika veel goeds 

gebracht. In zijn beleid zijn de Republikeinse kernwaarden terug te zien, schrijft Henk Jan van 

Schothorst, Raad van Bestuur bij Transatlantic Christian Council (TCC).  

 

De hoofdredacteur van Trouw schreef een brief naar aanleiding van deze 
opinie:  

Trouw, 19 septemer 2020 - Cees van der Laan: Nu eens ander geluid over 
Trump in Trouw 
Voor de PDF versie, klik hier 
 

Uitgelicht! 22 september 2020 - Henk-Jan van Schothorst: Mag je nog wel positief zijn over Trump? 

Henk-Jan van Schothorst legde in een opinieartikel in Trouw uit wat hij zo goed vindt aan het beleid 

van president Trump. Daarna kreeg hij bakken met kritiek over zich heen. Mag je in Nederland nog 

wel positief zijn over president Trump? 

 

https://www.trouw.nl/opinie/trump-gaat-uit-van-de-gelijkwaardigheid-waardigheid-en-vrijheid-van-de-mens~bc0802dc/?fbclid=IwAR0FNMFskUR_EG0uNsDbvm1re-C-L5IuBo9haxRjwC_I6DF1M23MMa_12nQ
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/OpinieTrumpPDF.pdf
https://www.trouw.nl/opinie/nu-eens-ander-geluid-over-trump-in-trouw~bb379370/
https://www.trouw.nl/opinie/nu-eens-ander-geluid-over-trump-in-trouw~bb379370/
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Redactioneel%20commentaar%20Trouw%20opinie%20Trump.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/OpinieTrumpPDF.pdf
https://www.youtube.com/embed/UVWxJWbnPmI?feature=oembed
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24 september 2020 – Netwerkbijeenkomst bij Gezinsplatform.nl 

Goede netwerkbijeenkomst gehad bij GezinsPlatform.NL. Het gezin, de hoeksteen van de 

samenleving. 

 

 

26 september 2020 – Opinie in het 

Reformatorisch Dagblad 

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen 

 

Het beleid van Trump in een zeer verdeeld Amerika heeft gevolgen gehad 
waarmee een christen blij kan zijn. Hij benoemde conservatieve rechters, 
zette zich in voor vrije schoolkeuze en zette de VS op een prolifekoers. 

Reformatorisch Dagblad, 26 september 2020 - Henk Jan van 

Schothorst: Beleid Trump bracht christen en conservatief veel goeds 

Voor PDF versie, klik hier 
 

https://www.gezinsplatform.nl/
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Beleid%20van%20Trump%20gaf%20christen%20en%20conservatief%20veel%20goeds-RD-26%20sept%202020-HJ%20van%20Schothorst%281%29-samengevoegd.pdf
https://www.rd.nl/opinie/beleid-trump-bracht-christen-en-conservatief-veel-goeds-1.1697962
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Beleid%20van%20Trump%20gaf%20christen%20en%20conservatief%20veel%20goeds-RD-26%20sept%202020-HJ%20van%20Schothorst%281%29-samengevoegd.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Beleid%20van%20Trump%20gaf%20christen%20en%20conservatief%20veel%20goeds-RD-26%20sept%202020-HJ%20van%20Schothorst%281%29-samengevoegd.pdf
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29 september 2020 – TCC business bezoek met VS ambassadeur Pete Hoekstra aan Zeeland 

Klik op de afbeelding voor het verslag 

 

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra bracht, samen met zijn vrouw Diane, een bezoek aan 

een aantal bedrijven in Zeeland. 

 

Een korte video-impressie van de dag: 

 

http://www.tccouncil.org/news-events/news/2020/zeeland
http://www.tccouncil.org/news-events/news/2020/zeeland
https://www.youtube.com/embed/dxElxSzkPHw?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  
 
 
 

 

 

 

http://www.tccouncil.org/
http://www.tccouncil.org/business-network
http://www.tccouncil.org/business-network
http://www.tccouncil.org/support-us

