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Nieuwsbrief 3,oktober 2016  
Voor u ligt de TCC-nieuwsbrief over het derde 

kwartaal van 2016. Gestaag gaan wij verder 

met de tenuitvoerlegging van onze 

doelstellingen. TCC mag zich hierbij in een 

toenemende publieke belangstelling voor zijn 

werk verheugen.  
 

Publiciteit: 

Op 15 juli verscheen een persoonlijk interview 

met oprichter en directeur van TCC, dhr. H.J. 

van Schothorst, in het Katholiek Nieuwsblad: 

‘Wat zij kunnen, kunnen wij ook’. Klik hier om 

als u daar kennis van wilt nemen. 

 

Op 7 oktober publiceerde ook het 

Reformatorisch Dagblad in de rubriek Het 

Gesprek een groot persoonlijk interview met 

Van Schothorst: ‘Strijdvaardige Lobbyist: 

Vastberaden door Omwegen’. Klik hier voor 

de omslag en hier als u dat wilt inzien.  

 

TCC is een non-profit organisatie. Zij 

ontwikkelt een trans-Atlantisch netwerk 

van christenen die betrokken zijn bij 

overheidsbeleid en beïnvloedt beleid 

vanuit een christelijk perspectief. TCC 

schuift aan bij internationale organisaties 

als de VN, EU en OVSE om op te komen 

voor een christelijk geluid met extra focus 

op thema’s als leven, gezin en vrijheid.    

 

Inhoud 

In deze nieuwsbrief bieden we u het volgende: 

In deze nieuwsbrief staat een overzicht van de 

highlights van kwartaal 3 van 2016. We 

nemen u mee naar een aantal afspraken in 

Nederland, zoals de bijdrage van TCC aan 

de Europese Conferentie voor Christelijk 

Onderwijs, gehouden in Apeldoorn. 

Verder is opgenomen een verslag van een 

bijeenkomst in Montenegro. 

De belangrijkste activiteit was deelname 

aan diverse vergaderingen in Warschau. 

Daar vond ook de jaarlijkse vergadering 

van de Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (OVSE), die 

uitvoering geeft aan afspraken van de 57 

lidstaten over mensenrechten. TCC is 

officieel geaccrediteerd bij de OVSE. 

Tot slot vindt u een vooruitblik richting de 

komende maanden naar voorgenomen 

activiteiten. Naast de uitvoering van de 

doelstellingen en activiteiten zal de 

ontwikkeling van een NL website en een 

fondsenwervingsstrategie een belangrijk 

speerpunt daarin zijn.  

Ter afsluiting vindt u een colofon met 

gegevens over TCC.  

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. 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Katholiek%20Nieuwsblad%2015%20juli%202016%20%20%20pagina%204%20en%205%20%281%29.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/B6744B8DB5CE458F90B61EFB15117933%20%281%29.PDF
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/9FF09974F52640E98A1477C473B3C3BE%20%281%29.PDF
http://www.tccouncil.org/support-us
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HIGHLIGHTS VAN KWARTAAL 3, 2016 
 

 

Juli – Interview Katholiek Nieuwsblad 

In de zomermaanden concentreerde TCC zich op de verdere opbouw van de organisatie. Twee zaken 

zijn daarbij van groot belang. In de eerste plaats willen we veel meer mensen bekend maken met het 

doel en werk van TCC. Vervolgens zijn er middelen nodig om dat ten uitvoer te leggen. Het was een 

grote eer om op 15 juli in het Katholiek Nieuwblad in het Katholiek Nieuwsblad te mogen verschijnen 

met een interview van 2 pagina’s. Titel: ‘Wat zij kunnen, kunnen wij ook’. Lees het hier. 

 

Augustus 

  
Van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 augustus werd een politieke zomerschool gehouden in 

Montenegro door de Albanese Wilberforce Foundation. De visie van de Wilberforce Foundation is 

om christenen in de politiek te ondersteunen, het toerusten en aanmoedigen van christenen om de 

politiek in te gaan en om te lobbyen voor christelijke waarden te verankeren in de wetten van de 

natie van Albanië. Al jaren is Van Schothorst als bestuurslid van een andere organisatie betrokken bij 

de ontwikkeling van deze stichting. Thema was ‘Hold fast to love and justice’. Voor 57 voornamelijk 

christelijke jonge Albanese high potentials en activisten hield Van Schothorst een interactieve lezing 

getiteld: ‘Exchange of ideas and options for development of the Wilberforce Foundation with 

expertise and lessons learned from the Transatlantic Christian Council’. Uit de evaluatie van deze 

bijeenkomst bleek deze hoog gewaardeerd te zijn en zal uitmonden in de opzet van een strategisch 

actieplan. 

5 September  

  

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Katholiek%20Nieuwsblad%2015%20juli%202016%20%20%20pagina%204%20en%205%20%281%29.pdf
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Als ouder van 4 daar schoolgaande kinderen bezocht Van Schothorst de herdenking van het 100-jarig 

bestaan van de Verhoeff-Rollman basisschool in Bodegraven. De destijds plaatselijke hervormde 

dominee Verhoeff en de gereformeerde penningmeester Rollman hebben een grote rol gespeeld bij 

de opzet van het destijds nog ongesubsidieerde christelijke onderwijs en de school. Zeker in onze 

tijd, waar de strijd om het kind gevoerd en de vrijheid tot het geven van christelijk onderwijs 

opnieuw bevochten zal moeten, zijn mannen als deze een lichtend voorbeeld.   

26-29 september: Warschau: TCC deelname aan diverse meetings in en rond de OVSE-ODIHR werk 

sessies 

Van 26-29 september was TCC in Warschau voor diverse vergaderingen. TCC schoof aan bij een 

aantal zorgvuldig uitgekozen officiële sessies en side-events van de zogenaamde Human Dimension 

Implementation Meeting van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE) in Warschau, 

Polen, die duurde van 19-30 september (http://www.osce.org/odihr/hdim_2016).  

 

Daartussendoor participeerde TCC in andere parallelle meetings van andere organisaties. Op 

maandag 26 september betrof dat een side-event over ‘Tackling hate crime in the UK’ en middag 

werksessie 11 over non-discriminatie, inclusief die op religieuze gronden.  

  

Dinsdag 27 september was TCC de gehele dag in vergadering met strategische partners voor netwerk 

en strategie doeleinden. Een mooie ontmoeting was er met politicus Rocco Buttiglione uit Italië.  

http://www.osce.org/odihr/hdim_2016
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Woensdagmorgen was TCC weer aanwezig bij de OVSE. De morgen begon met werk sessie nr. 14: 

‘Tolerance and non-discrimination II, including ensuring equal opportunity for women and men in all 

spheres in life, including through implementation of the OSCE Action Plan for the Promotion of 

Gender Equality’. De Amerikaanse ambassadeur en special vertegenwoordiger over gender zaken 

mw. Verveer  leidde de sessie in met een hartstochtelijk betoog over haar beleidsgebied. Gender is 

volgens haar een cross-cutting issue, een sector overschrijdende zaak. Geen optie, maar noodzaak, 

een fundamenteel aspect van de rechtstaat. Ze verwees naar de door de VN voor zojuist 15 jaar 

vastgestelde Sustainable Development Goals, waarbij doel 5 gender gelijkheid is. Ze wil gender zaken 

beter geïntegreerd zien in OVSE documenten, ze streeft  gendermainstreaming na. Diverse landen, 

waaronder Nederland, en civil society organisaties pleitten voor de implementatie van een Actie Plan 

hiervoor. De seculiere basis daarvan is reden tot grote zorg. In TCC’s opzicht zijn man en vrouw 

gelijkwaardig, maar verschillen moeten we waarderen en respecteren. TCC heeft zich actief geroerd 

in dit debat, deze keer met name door stille diplomatie. Woensdagmiddag was gereserveerd voor 

persoonlijke afspraken met vertegenwoordigers van andere organisaties.  

  

Woensdagavond was er een side event in het indrukwekkende museum van de geschiedenis van 

Poolse Joden, gevolgd door een OVSE netwerk receptie. Donderdagmorgen van 8:00-10-00 woonde 

TCC een side event bij die was georganiseerd door het Agentschap van de Europese Unie voor 

Fundamentele Grondrechten (FRA), wat is gevestigd in Wenen (http://fra.europa.eu/nl). De titel van 

hun event was ‘Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity 

and sex characteristics in the EU’. Dit was een onthullende sessie. Je zou mogen verwachten dat juist 

een agentschap van de EU voor fundamentele grondrechten een onafhankelijke positie zou innemen. 

Niets is minder waar. Vertegenwoordigers van de LGBTI (lesbie / homo / biseksueel / transgender / 

interseks) deden hun verhaal voor ambtenaren en diplomaten. De FRA leek een spreekbuis te zijn 

voor hen. Namens TCC heeft Van Schothorst diverse vragen gesteld en aangedrongen op een 

terugkeer naar de normaliteit van het natuurlijke gezin als fundamentele basis en bouwsteen voor de 

samenleving en van duurzame relaties. Aansluitend woonden we de OVSE werk sessie 16 bij over de 

Rechten van het Kind. Ook hier werd direct verwezen naar de gezichtspunten van internationale 

http://fra.europa.eu/nl
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organisaties als de EU, de VN conventie en de rol van het EU Agentschap voor Fundamentele 

Grondrechten. Het was eng om aan te horen hoe diverse landen en organisaties de eerst 

verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen legden bij internationaal (al dan niet 

geaccordeerd) beleid en hun organisaties. Het was een zegen om te horen hoe de vertegenwoordiger 

van de Heilige Stoel (Vaticaanstad) de aanwezigen herinnerde aan de waardigheid van het leven van 

conceptie tot natuurlijke dood, aan het gezin en ouders als eerst verantwoordelijken voor de 

opvoeding, aan godsdienstvrijheid en aan de waarde en mogelijkheid van ouders om privé scholen te 

mogen hebben.  

  

In het begin van de middag woonde TCC op de universiteit van Warschau het eerste deel bij van het 

Poolse Instituut Ordo Iuris (Orde en Recht – Institute for Legal Culture). Thema was: ‘Marriage 

Identity and its Legal Recognition’. Diverse internationale sprekers lieten hun licht schijnen over 

aspecten van dit onderwerp. 

Wat is de OVSE: 

TCC is als organisatie geaccrediteerd bij de OVSE. Dat betekent onder meer dat TCC toegang heeft tot 

hun vergaderingen, gebouwen en gebruik kan maken van zijn spreekrecht tijdens hun vergaderingen. 

Ook kan TCC een side event voor ambtenaren en diplomaten organiseren om de vergaderingen heen 

over voor ons gevoelige kwesties die aan de orde kunnen komen. 

Doel van de 57 lidstaten tellende OVSE is om de samenwerking op militair, economisch en humanitair 

gebied te bevorderen. Het hoofdkwartier van de OVSE bevindt zich in Wenen. Er zijn ook kantoren in 

Kopenhagen, Geneve, Den Haag, Praag en Warschau. De lidstaten van de OVSE zijn de VS, Canada, de 

47 leden van de Raad van Europa, Vaticaanstad, Wit-Rusland en Mongolië, en de vijf voormalige 

Sovjetrepublieken in Centraal-Azië (Kazachstan, Oezbekistan, Turkmenistan, Tadzjikistan en Kirgizië).  
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De OVSE hanteert als regel besluitvorming bij consensus. Dat neemt niet weg dat er flink wat 

handboeken  en richtlijnen worden uitgebracht over hoe het eigenlijk zou moeten. Dat geldt met 

name voor de afdeling mensenrechten, die gevestigd is in Warschau en die dit jaar zijn 25ste 

verjaardag vierde. Het gaat dan over gevoelige zaken als onder meer gender gelijkheid, hate speech, 

vrijheid van godsdienst, vereniging, onderwijs, anti-discriminatie, enz. Juist daarom is het goed dat 

een organisatie als TCC hier een oogje in het zeil houdt en optreedt waar nodig.  

30 september: Deelname TCC aan European Conference for Christian Education (ECCEN) Apeldoorn 

  
 

TCC was uitgenodigd om op de ECCEN conferentie een workshop te geven over zijn doel en werk. 

Speerpunt van de presentatie was om een verheldering te geven over de ‘The Global Sexual Rights 

Agenda’, en hoe gezinnen, kinderen en scholen daarvoor te beschermen. Diverse geïnteresseerde 

mails vanuit diverse landen in Europa die we kregen naar aanleiding van deze presentatie lieten ons 

weten dat TCC hiermee een toegevoegde waarde leverde.  

 

 

 

 

VOORUITZICHT OKTOBER – DECEMBER 2016 
 

Oktober / November 

Mogelijk zal TCC deelnemen aan een aantal sessies van de Algemene Vergadering van de VN, die 

momenteel gehouden wordt in New York (http://www.un.org/en/ga/). Dat zal alleen gebeuren als 

TCC nuttig gebruik kan maken van zijn bevoegdheden als bij de VN geaccrediteerde organisatie en als 

de middelen dat toelaten.  

 
Hoofdgebouw Verenigde Naties, New York        Vergaderzaal Verenigde Naties 

https://www.driestar-educatief.nl/eccen
http://www.un.org/en/ga/


7 
 

 

7 oktober – Interview Reformatorisch Dagblad 

Op 7 oktober publiceerde het Reformatorisch Dagblad 3 pagina’s over de TCC. Dit betrof een 

persoonlijk interview van Van Schothorst , zijn leven en zijn rol in het tot aanzijn laten komen en doel 

en werk van TCC als organisatie. Klik hier om het interview te lezen. 

 

18-20 oktober – TCC stand Familiedagen Gorinchem  

TCC zal een stand nummer 205 hebben bij de familiedagen in Gorinchem. Dat is een gezinsbeurs die 

door zo’n 30.000 mensen wordt bezocht. 

 

6 – 10 December – TCC in Brussel en Nederland 

TCC zal deelnemen aan het Europees gebedsontbijt op 6 en 7 december in het Europees Parlement in 

Brussel. Aansluitend wil TCC diverse evenementen plannen in Nederland, samen met de oprichters 

Van Schothorst en de voormalige Amerikaanse diplomaat Todd Huizinga.  

 

Henk Jan van Schothorst 

Directeur TCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/9FF09974F52640E98A1477C473B3C3BE%20%281%29.PDF
http://www.evenementenhal.nl/gorinchem/beurzen/view/308/familiedagen
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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  

 

 

 

 

 

Bestuur:  

Voorzitter: Drs. Henk Jan van Schothorst, 

coordinator 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 bedrijfs economie, management en 

organisatie, Driestarcollege 

TCC Amerika: Todd Huizinga M.A., voormalig 

Amerikaans diplomaat, medeoprichter TCC 

Raad van Advies: In oprichting 

 

 

 

http://www.tccouncil.org/

