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Nieuwsbrief 19, december 2020 

Transatlantic Christian Council 

Click here for CCI Newsletter (English) 

Geachte lezer,  

Het Licht der wereld 
Het Christuskind dat in de kribbe van 

Bethlehem is geboren, is het ware Licht in 

deze donkere wereld. Het afgelopen jaar 

heeft duidelijk laten zien dat we in een 

donkere gebroken en gevallen wereld leven. 

Ziekte, strijd, verwarring en verandering zijn 

in elk land in overvloed aanwezig. Ook voor 

Transatlantic Christian Council (TCC) heeft 

2020 aanzienlijke tegenspoed gebracht. We 

waren niet in staat om vrij te reizen en om 

beleidsmakers in verschillende landen te 

ontmoeten, zoals onze bedoeling en plannen 

waren. Maar we konden ook met andere 

middelen ons belangrijke werk voortzetten. 

Met Kerst worden we eraan herinnerd dat 

onze hoop voor de toekomst in de handen 

ligt van Hem die Zijn Zoon in de volheid van 

de tijd heeft gestuurd en dat Zijn beloften en 

doelen nooit zullen falen. Hij die in het 

verleden onze Hulp is geweest, is onze enige 

Hoop voor de komende jaren. Hieronder 

volgt een lijst met plus- en minpunten voor 

TCC in 2020.  

 

Min: Annulering TCC-events - Nauwelijks 

beheersbaar waart het corona-virus rond en 

maakt zijn slachtoffers, persoonlijk en zakelijk. 

Toename van besmettingen hebben ons 

opnieuw in een lockdown gebracht. Voor TCC 

betekende dit dat na maart ook in oktober 

wederom een week van public- en business 

events, andere geplande afspraken, bezoeken 

en tickets van Amerikaanse gasten 

geannuleerd moest worden.  

 

 

 

 

Min: Verhinderde toegang tot werkvelden - 

Ook de gebruikelijke aanwezigheid bij 

internationale organisaties en aanwending 

van invloed was niet mogelijk vanwege 

beperkingen. Zoals in dit najaar bij het Third 

Committee van de VN in New York, de 

Mensenrechtenraad in Geneve, de jaarlijkse 

mensenrechten meeting van de OVSE in 

Warschau, en vergaderingen in Brussel en 

Washington DC. 

Plus: Ondertekening internationale Pro-life, 

pro-family verklaring - Gelukkig werd dit 

ongemak gecompenseerd door werk aan 

ontwikkelingen in Amerika. Belangrijke 

vooruitgang was de totstandkoming van de 

door de VS geïnitieerde Geneva Consensus 

Declaration: Abortus is geen internationaal 

mensenrecht, zo benadrukten 32 

ondertekenende landen. Zij verenigden zich 

op 22 oktober rond het doel: Vóór gezondheid 

vrouwen, bescherming leven, gezin en 

soevereiniteit. Als NGO was TCC al meer dan 

een jaar betrokken bij de totstandkoming van 

dit gedenkwaardige resultaat en virtueel 

aanwezig bij de ondertekening van de 

verklaring. Deze ceremony werd opgeluisterd 

met de aanwezigheid van de Amerikaanse 

minister van Buitenlandse Zaken Mike 

Pompeo en zin collega van Volksgezondheid 

Alex Azar. Deze ondertekening is geen 

eindpunt, maar een mijlpaal op de weg naar 

meer ondertekenende pro-life/ pro-family 

landen. Samen met partners zet TCC zich 

daarvoor in. 

 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/CCI%20Newsletter%20December%202020%20EN.pdf
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Plus: Met heldere boodschap veelvuldig in de 

media - Daarnaast werd TCC veelvuldig 

gevraagd voor interviews en opinies in de 

media over de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen. Zo helder als mogelijk 

hebben we de argumenten voor het voetlicht 

gebracht waarom wij dachten dat de 

Republikeinse agenda het dichtst stond bij de 

waarden die ook TCC behartigt.  

Min: Verkiezingsuitslag VS - De pijn bij de 

verkiezingsuitslag wordt zeer gevoeld voor de 

pro-life, pro-family en pro-freedom of religion 

en education agenda. Op veel van deze 

terreinen valt te vrezen dat de windrichting 

180 graden draaien in de VS en bij hun 

vertegenwoordigers in internationale 

organisaties. Het zorgvuldig opgebouwde 

netwerk met de huidige beleidsbepalers op 

goed niveau houden we zo veel mogelijk in 

stand. Maar de posities zullen worden 

ingenomen door mensen met op veel ethische 

punten tegengesteld gedachtengoed.  

 

Plus: Oprichting Christian Council 

International in de VS – Op de rand van de 

uitbraak van de corona pandemie slaagden we 

er half maart nog net in om in Washington DC 

het oprichtingsproces van een Amerikaanse 

zusterorganisatie van TCC op te starten onder 

de naam: Christian Council International (CCI). 

‘International’, zodat ook landen buiten de 

Trans-Atlantische zone, zoals Afrikaanse, zich 

ook betrokken en meegenomen kunnen 

weten. Op 5 juni 2020 vond de formele 

oprichting plaats en nam het bestuur zijn 

plaats in. 

Plus: ANBI in de VS voor Christian Council 

International (CCI) - Een vooruitgang was ook 

dat we in november het bericht kregen dat CCI 

de Amerikaanse evenknie van de ANBI-status 

binnenkregen. Een bankrekening is geopend, 

aan een nieuwe gecombineerde TCC/CCI 

website wordt gewerkt. Zo kan CCI, met 

gelijke doelstellingen als TCC, ook tot groei en 

bloei komen.  

Plus: Werving vrijwilligers en interns – In 

Nederland hebben we in de persoon van Rieke 

Hoogendoorn, met afgeronde juridische 

Masteropleiding, een vrijwilliger gevonden die 

zich met name op VN Geneve gaat richten. 

Ook zijn stageplaatsen op vrijwillige basis voor 

interns uitgezet, die op elkaar aansluitend per 

ongeveer 10 weken kunnen opvolgen.  

Richtpunt – Met vastberadenheid en 

enthousiasme richten we ons op de 

tenuitvoerlegging van ons 3-jarig project 2021-

2023: Vrij, onverveerd. Met steun van mensen 

als u en anderen komt TCC op voor christelijke 

normen bij internationale organisaties als de 

VN, EU, en OVSE en ook bij 

vertegenwoordigers van lidstaten als de VS en 

Afrikaanse landen. Extra focus ligt op onder 

druk staande thema’s als de 

beschermwaardigheid van het leven, het 

natuurlijke gezin en vrijheid zoals van 

godsdienst en onderwijs. TCC kan dit doen 

omdat het de bevoegdheden en toegang heeft 

verworven om bij deze organisaties en 

vertegenwoordigers in te spreken en te 

lobbyen. Concreet proberen we internationaal 

richting- of maatgevende resoluties en 

besluiten aan de bron te beïnvloeden door 

beslissingnemers persoonlijk te spreken en 

hen tot juiste keuzes te brengen.  

 

 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Board%20of%20Directors%20CCI.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Board%20of%20Directors%20CCI.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/TCC%20Volunteer%20Internship%20-%20profile.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/TCC%20Volunteer%20Internship%20-%20profile.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Sponsorplan%20TCC%202021-2023%20%281%20pagina%29_1.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Sponsorplan%20TCC%202021-2023%20%281%20pagina%29_1.pdf
http://www.tccouncil.org/support-us
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Geneefse Consensus Verklaring: Abortus is geen internationaal recht – 

RD, 24 oktober 2020 
 

In het Reformatorisch Dagblad, 24 

oktober 

2020: https://www.rd.nl/vandaag/b

uitenland/geneefse-verklaring-

abortus-geen-internationaal-recht-

1.1706986 (zie onder voor kopie 

krantenbericht).  

  

Geneva Consensus Declaration: 

Abortus is geen internationaal 

mensenrecht. 

Verenigend doel 32 landen: Vóór 

gezondheid vrouwen, bescherming 

leven, gezin en soevereiniteit. 

 Als NGO was TCC betrokken bij de 

totstandkoming van dit 

gedenkwaardige resultaat en 

virtueel aanwezig bij de 

ondertekening van de verklaring. 

Deze ondertekening is geen 

eindpunt, maar een mijlpaal op de 

weg naar meer ondertekenende 

pro-life/ pro-family landen. Zie 

ook: https://www.hhs.gov/about/ag

encies/oga/global-health-

diplomacy/protecting-life-global-

health-policy/geneva-

declaration.html  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/geneefse-verklaring-abortus-geen-internationaal-recht-1.1706986
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/geneefse-verklaring-abortus-geen-internationaal-recht-1.1706986
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/geneefse-verklaring-abortus-geen-internationaal-recht-1.1706986
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/geneefse-verklaring-abortus-geen-internationaal-recht-1.1706986
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/geneva-declaration.html
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/geneva-declaration.html
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/geneva-declaration.html
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/geneva-declaration.html
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/geneva-declaration.html
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Christelijk onderwijs hoopt vurig op herverkiezing Trump – RD, 26 

oktober 2020 
 

 

 

Ontmoeting TCC-onderwijs delegatie met VS-Minister van Onderwijs Betsy DeVos (29 okt 

2019):  V.l.n.r. Pieter Moens (VGS), 3x medewerkers Betsy DeVos, John Van Der Brink (5e van links - 

Netherlands Reformed Christian School - New Jersey), Jim Bazen (Plymouth Christian High School, 

Grand Rapids - Michigan), Betsy DeVos (minister van onderwijs van de VS), Henk Jan van Schothorst 

(TCC en CCI), André Verwijs (VCPOZ), medewerker Betsy DeVos, Dick van Meeuwen (Hoornbeeck 

College), Wim de Kloe (Driestar College) 

 

Reformatorisch Dagblad, 26 oktober 2020: https://www.rd.nl/opinie/christelijk-onderwijs-hoopt-

vurig-op-herverkiezing-trump-1.1707508 

 

Christelijk onderwijs hoopt vurig op herverkiezing Trump 

Onderwijsminister Betsy DeVos vecht voor vrije schoolkeuze in de Verenigde Staten. Dat zou een 

uitkomst zijn voor het christelijk onderwijs. Maar als Biden de verkiezingen wint, zal de strijd 

vergeefs geweest zijn. 

Door: John Van Der Brink en Henk Jan van Schothorst 

Voor PDF versie, klik hier 

 

 

 

https://www.rd.nl/opinie/christelijk-onderwijs-hoopt-vurig-op-herverkiezing-trump-1.1707508
https://www.rd.nl/opinie/christelijk-onderwijs-hoopt-vurig-op-herverkiezing-trump-1.1707508
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Herverkiezing%20Trump%20goed%20voor%20christelijk%20onderwijs%20-%20RD%2026%20oktober%202020.PDF
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'Als Biden wint, kan ik niet meer trots zijn op Amerika' – AD, 2 

november 2020 
 

 

In het AD, 2 november 2020: https://www.ad.nl/video/als-biden-wint-kan-ik-niet-meer-trots-zijn-op-

amerika~p177757 

Henk Jan van Schothorst vliegt voor zijn werk jaarlijks zeker vijf keer naar de Verenigde Staten. Hij 

hoopt dat de Republikeinse partij van Donald Trump deze verkiezingen gaat winnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ad.nl/video/als-biden-wint-kan-ik-niet-meer-trots-zijn-op-amerika~p177757
https://www.ad.nl/video/als-biden-wint-kan-ik-niet-meer-trots-zijn-op-amerika~p177757
https://www.ad.nl/video/kanalen/buitenlands-nieuws~c401/series/mijn-amerika~s2599/als-biden-wint-kan-ik-niet-meer-trots-zijn-op-amerika~p177757
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“Bovendien is hij pro life, een belangrijk punt voor mij." Parool, 3 

november 2020 
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Uitgelicht! - Extra uitzending voor de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen - 4 november 2020 
 

Wie wordt de nieuwe Amerikaanse president? Blijft Trump nog 4 jaar in het Witte Huis of verovert 

Joe Biden het Oval Office? Het zijn de spannendste verkiezingen ooit en de uitslag onzekerder dan 

ooit. Uitgelicht! analyseert de uitslag en de gevolgen daarvan met Henk-Jan van Schothorst, Jan 

Willem Kranendonk, Martine Würsten en Martijn van Helvert. 

 

 

 

TCC-zuster Christian Council International (CCI) verkrijgt belastingvrije 

status in de VS – 13 november 2020 
 

Washington DC – 13 november 2020 

Washington DC – Pro-life en pro-family verdediger Christian Council International, de Amerikaanse 

zusterorganisatie van de in Nederland gevestigde Transatlantic Christian Council, heeft als non-

profit de belastingvrije status in de VS verkregen. ‘Dat komt geen dag te vroeg’, aldus oprichter en 

bestuurder Henk Jan van Schothorst van TCC en CCI. 

Als Biden inderdaad de verkiezingen wint vervalt de VS als partner in het internationale gevecht voor 

bescherming van ongeboren leven en het natuurlijke gezin. Dat betekent alle hens aan dek in de VS 

om pal te staan voor bescherming van traditionele waarden. Het ‘Biden Plan om LGBTQ+ en 

gelijkheid in Amerika en de rest van de wereld te bevorderen’ staat vol met ‘gewaagde ideeën’, zoals 

hij dat zelf opschrijft. (https://joebiden.com/lgbtq/). 

https://joebiden.com/lgbtq/
https://www.youtube.com/embed/3jaZhdkbEls?feature=oembed


9 
 

 

Deze ideeën gelden dus ook in internationaal verband bij organisaties als de VN, waarbij TCC een 

raadgevende status met bijbehorende bevoegdheden als inspraak in vergaderingen heeft. Samen 

met overgebleven pro-life en pro-family lidstaten, vaak ontwikkelingslanden, en enkele andere niet-

gouvernementele organisaties zullen we vol aan de bak moeten om seculier geladen vloedstromen te 

keren. Te denken is hierbij aan de voornamelijk vanuit westerse landen opgedrongen 

genderideologie en de seksuele en reproductieve rechten en onderwijs daarin, zonder dat de 

soevereiniteit van vaak armere landen met tegengesteld beleid daarbij gerespecteerd wordt. CCI is 

een welkome partner om bij de VN in New York permanent toezicht te houden en gerichte actie te 

ondernemen. Daardoor krijgt TCC meer tijd vrij om invloed uit te oefenen bij Europese instellingen 

en in Genève gevestigde VN organisaties als de Mensenrechtenraad. Per januari 2021 starten TCC en 

CCI een gezamenlijk 3-jarig project. 

Tegelijkertijd wordt met CCI een contacten netwerk met goede krachten in Washington DC verder 

opgebouwd. Een belangrijk speerpunt voor zal zijn de bescherming van het christelijk onderwijs in de 

VS. Met bestuursleden als George Roller, evangeliedienaar in het Congres op Capitol Hill, en John Van 

Der Brink, directeur van de Netherlands Reformed Christian School in New Jersey, is veel kennis van 

zaken in huis aanwezig. 

Met de verlate, maar laatst mogelijke vlucht vanwege het reisverbod door Covid-19 uit Europa kwam 

Van Schothorst op vrijdag 13 maart aan in een leeglopend New York. Op maandag 16 maart werden 

in het volgens hotelportier ‘beangstigend stille’ Washington DC voorbereidende besprekingen 

gehouden voor de oprichting van CCI en kon Van Schothorst met een van de laatst mogelijke 

vluchten terug naar Nederland. Op 5 juni was oprichting een feit. De nu verkregen status maakt het 

opbouwen van een support netwerk in de VS mogelijk. 
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Uitgelicht! - Henk-Jan van Schothorst update over Amerikaanse 

verkiezingen - 17 november 2020 
President Trump houdt nog steeds vol dat hij de Amerikaanse verkiezingen heeft gewonnen. 

Ondanks dat er tot nu toe geen bewijs voor fraude gevonden is, weigert Trump zijn verlies te 

erkennen. Komt er wel een vreedzame overdracht? En de ChristenUnie en PvdA komen met een 

actieplan om armoede en schulden aan te pakken. 

 

 

Een Biden-Harris administratie - 

Wat zou dat betekenen voor het 

Christelijk onderwijs in 

Amerika? – J. Van Der Brink – 

november/december 2020 
 

3 november is voorbij, de stemming is voorbij 

en de uitkomst wordt nog steeds besproken. 

Maar tenzij er iets heel bijzonders gebeurt, 

zullen we een nieuwe regering hebben die op 

20 januari in Washington zal aantreden. Er zal 

een heel ander beleid komen dat Amerika 

fundamenteel zal veranderen, en het is te 

vrezen dat dat ver weg is van de Bijbelse 

waarden. Dit beleid zal zich uitstrekken tot alle 

gebieden van het leven en zal zeker een 

negatieve invloed hebben op de vrijheid van 

godsdienst en op de zaak van het christelijk 

onderwijs in Amerika. Hieronder staat een lijst 

van zorgen die onze kerk en 

scholengemeenschap direct zullen 

beïnvloeden. 

a. Het Biden-Harris platform ondersteunt de 

standpunten over abortus die het meest 

extreem zijn in de geschiedenis van Amerika. 

Senator Harris is de meest liberale van alle 100 

senatoren over dit onderwerp en steunt 

abortusrechten tot aan de dag van de 

geboorte. Voorstanders van abortus zien 3 

november als een overwinning voor Amerika. 

b. Gedurende de hele campagne hebben Biden 

en Harris openlijk groepen als Black Lives 

https://www.youtube.com/embed/RZQG_Fe4Xuw?feature=oembed


11 
 

Matter en Antifa gesteund en gepromoot. De 

grondwet van de BLM is beslist onchristelijk en 

Antifa heeft veel van de gewelddadige rellen 

die in heel Amerika hebben plaatsgevonden, 

gesteund. 

c. Zowel Biden als Harris zijn uitgesproken 

aanhangers van de LGBQT-beweging in 

Amerika. De zogenaamde gelijke rechten van 

deze groep reiken tot in de manier waarop 

mensen hun bedrijf runnen, wat ze in het 

openbaar mogen zeggen, wat we op school 

mogen onderwijzen en zelfs wat er in de kerk 

wordt gepredikt. Als deze ideologie eenmaal is 

verankerd in de publieke arena, zal ze ook 

invloed hebben op vrijwel elke particuliere 

instelling. 

d. De nieuwe regering belooft een uitgebreid 

programma voor seksuele voorlichting op onze 

scholen te bevorderen, dat de homoseksuele 

en lesbische levensstijl normaliseert. Religieuze 

tegenstand of onenigheid met dit programma 

zal niet worden getolereerd. 

e. Onderwijs minister Betsy de Vos zal worden 

vervangen door een meer liberale minister. 

Betsy de Vos is een fervent pleitbezorger van 

Schoolkeuze, die steun biedt aan studenten 

met een laag inkomen om alternatieven te 

kiezen voor traditionele openbare scholen, 

waaronder charterscholen en christelijke 

scholen. 

f. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland 

Pete Hoekstra wordt ook vervangen. 

Ambassadeur Hoekstra is ook een voorstander 

geweest van internationaal christelijk beleid 

en heeft ook steun verleend aan groepen die 

traditionele waarden bevorderen. 

g. In het buitenland worden in Amerika 

pogingen ondernomen om door de staat 

goedgekeurde leerboeken te ontwikkelen die 

aansluiten bij linkse ideologieën, waaronder 

een herschreven geschiedenis, opnieuw 

gedefinieerde morele waarden, nieuwe 

opvattingen over seksuele identiteit, enz. De 

regering van Biden-Harris zal deze 

ontwikkeling vrijwel zeker bevorderen. 

h. De nieuwe regering zal meer een open deur 

beleid promoten voor immigratie uit landen 

die niet vasthouden aan de traditionele 

Amerikaanse waarden. We hebben Amerika al 

fundamenteel zien veranderen als gevolg van 

deze beleidslijnen, en dit zal waarschijnlijk nog 

toenemen.  

i. Een regering van Biden-Harris zal een heel 

wereldbeeld bevorderen dat zich voor alle 

meningen en standpunten lijkt te verenigen, 

maar dat geen ruimte laat voor mensen met 

historische christelijke waarden of morele 

principes.  

De vrijheden om te geloven en te belijden 

zoals we die nu kennen worden aangevallen. 

Het Hooggerechtshof Samuel Alito hield 

onlangs een toespraak voor The Federalist 

Society waarin hij zijn bezorgdheid uitsprak 

over de nadruk die de pandemie legt op onze 

grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. 

Veel bijeenkomsten, waaronder religieuze 

bijeenkomsten, worden als gevolg van de 

pandemie beperkt, ook al hebben we een 

grondwettelijk recht om bijeen te komen en te 

spreken. Met andere woorden, de 

Amerikanen wordt gevraagd hun recht om te 

spreken op te geven in het belang van de 

pandemie. Op dezelfde manier wordt ons 

gevraagd te zwijgen over onze religieuze 

overtuigingen over het huwelijk en 

homoseksualiteit, hoewel het ons 

grondwettelijk recht is om te spreken en 

gehoord te worden. Maar ons recht om te 

worden gehoord kan binnenkort worden 

ontnomen.  

Een van de critici van Justice Alito zei: "Hij is 

van streek omdat hij, net als zoveel 

conservatieven, zijn naamsbekendheid 'kwijt' 

is". Ja, we verliezen ons land. We verliezen de 

waarden en de moraal die al vele generaties 

lang bij ons zijn. Nu groeien onze studenten, 

onze kinderen en jongeren op in een Amerika 

dat niet hetzelfde Amerika is dat onze vaders 

voor ogen hadden. Gaan we onze kinderen 

helpen de wereld te begrijpen waarin ze zullen 

leven? Misschien is er een tijd van vervolging 
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op komst. Zijn we daar op voorbereid? 

Bereiden we onze studenten daarop voor? 

Eén ding blijft stabiel in een steeds 

veranderende wereld. God is, was en zal voor 

altijd hetzelfde zijn. Hij is een toevluchtsoord 

en kracht, een zeer aanwezige hulp in 

moeilijkheden. De Psalmist had een 

gezegende plek om zich te verbergen te 

midden van alle onrust en verwarring van 

vandaag de dag. Dat is ook onze hoop voor 

morgen, ook voor een opkomende generatie. 

Moge de Heer een ieder van ons zo'n 

toevluchtsoord schenken. We zijn niet de 

eerste generatie die donkere dagen te 

wachten staan. Enkele van de donkerste 

dagen voor de kerk zijn de tijd geweest voor 

hun grootste groei. Dus, wat de toekomst ook 

brengt, moge het ons op de juiste plaats voor 

God brengen en houden.  

Hier zijn links naar twee inzichtelijke bronnen:  

Rechter Alito's toespraak of google Rechter 

Alito's toespraak (49 min)  

Albert Mohler Analyse (zie commentaar op 17 

november 2020)  

Bovenstaand artikel is een vertaling van een 

bericht uit de NRCS Communicator. Klik hier 

voor de originele tekst. 

John Van Der Brink is directeur van de 

Netherlands Reformed Christian School in 

Pompton Plains (New Jersey) en lid van de 

Board of Directors Christian Council 
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Klagen over fraude mag, maar rechter heeft laatste woord – RD, 12 

december 2020 
 

Klagen over fraude mag, maar rechter heeft laatste woord - Reformatorisch Dagblad, 12 december 

2020 

Klagen over verkiezingsfraude mag in een democratie. Maar de rechter heeft het laatste woord. 

Henk-Jan van Schothorst: „Daar hebben we het mee te doen.” 

Sinds 1984 volgt drs. Henk-Jan van Schothorst, bestuurder van Transatlantic Christian Council, de 

ontwikkelingen in de Verenigde Staten op de voet. Maar dergelijke „confrontatieve verkiezingen” kan 

hij zich niet herinneren. „Deze stembusgang was anders dan alle andere. Qua stijl, maar ook wat 

betreft de inhoud. Alle commotie rond mogelijke fraude doet daar nog een schepje bovenop.” 

Van Schothorst waagt zich niet aan uitspraken over het waarheidsgehalte van de vele beweringen 

over fraude die de afgelopen weken werden gedaan. „Ik kan het niet zelf onderzoeken en bewijzen. 

Daarvoor heb ik er hier vandaan onvoldoende zicht op. Juist daarom moeten we voorzichtig zijn met 

al te stellige uitspraken.” 

Zie verder: https://www.rd.nl/artikel/904216-president-trump-blijft-zijn-huid-duur-verkopen of 

hieronder: 

https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=A2KLfSfw.7NfKMwAipRXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=samuel+alito+speech&fr2=piv-web&fr=yfp-t&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9zZWFyY2gueWFob28uY29tL3NlYXJjaD9wPXNhbXVlbCthbGl0bytzcGVlY2gmZnI9eWZwLX&guccounter=1
https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=A2KLfSfw.7NfKMwAipRXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=samuel+alito+speech&fr2=piv-web&fr=yfp-t&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9zZWFyY2gueWFob28uY29tL3NlYXJjaD9wPXNhbXVlbCthbGl0bytzcGVlY2gmZnI9eWZwLX&guccounter=1
https://albertmohler.com/the-briefing
https://albertmohler.com/the-briefing
https://www.rd.nl/artikel/904216-president-trump-blijft-zijn-huid-duur-verkopen
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Even voorstellen: Rieke Hoogendoorn-van Zwieten – december 2020 
 

Graag wil ik mij in het kort aan u voorstellen. Ik ben 

Rieke Hoogendoorn-van Zwieten, getrouwd en moeder 

van 3 kinderen. Toen ons oudste kind geboren werd 

heb ik ervoor gekozen om thuisblijfmoeder te worden. 

Wanneer je jonge kinderen op wil voeden naar Gods 

woord ervaar je dat we in Nederland gelukkig nog veel 

vrijheid hebben om dat te doen. Tegelijkertijd zijn er 

zorgelijke ontwikkelingen waar te nemen in Nederland 

en wereldwijd, vooral aangaande de vrijheid van religie 

en onderwijs, de beschermwaardigheid van het leven 

en het traditionele gezin als hoeksteen van de 

samenleving. Als christen en moeder steun ik daarom 

de missie van TCC van harte  en hoop ik als vrijwilliger 

met een afgeronde juridische masteropleiding, daaraan 

mijn steentje te kunnen bijdragen. Ik hoop me in het 

bijzonder bezig te gaan houden met de ontwikkelingen 

bij de VN-Mensenrechtenraad in Geneve om op die 

manier TCC te ondersteunen in hun pogingen de 

progressieve besluitvorming aldaar te beïnvloeden.  

 

 

 

 

De vruchtdragende boom – 15 december 2020 
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Het logo van het ministerie van onderwijs in 

de VS toont een boom. Een boom 

symboliseert onder anderen groei, kracht, 

potentie. Echter, in deze boom ontbreken 

vruchten. 

In het Holland Museum in Michigan, de staat 

waar Pete Hoekstra vandaan komt, hangt een 

afbeelding van een boom die wel vruchten 

heeft. Zij symboliseren de vruchten van de 

Geest, naar Psalm 1:3: Want hij zal zijn als een 

boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht 

geeft op zijn tijd. Het zijn deze vruchten die 

TCC/CCI ziet als toegevoegde waarde van het 

christelijk onderwijs. 

Onder de indruk van dit aquarel toonde Henk 

Jan van Schothorst vorig jaar een kopie aan VS 

minister van onderwijs, Betsy DeVos en liet 

replica’s maken in het Nederlands en het 

Engels. 

15 december 2020 werd de Nederlandse 

versie overhandigd aan VS Ambassadeur Pete 

Hoekstra; de Engelse versie is bestemd voor de 

VS minister van onderwijs, Betsy DeVos. 
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Colofon 
 

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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