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Nieuwsbrief 4, januari 2017 
Voor u ligt de TCC-nieuwsbrief over het vierde 

kwartaal van 2016. Opnieuw kon veel gedaan 

worden in Nederland en de op werkvelden 

daarbuiten. We hopen dat u kennis wilt 

nemen van ons werk.  
 

Publiciteit: 

TCC mocht zich verheugen in een grote mate 

van publiciteit van diverse nationale media. 

Een lijst hiervan met links is opgenomen in 

deze Nieuwsbrief.   

 

    

Inhoud 

In deze nieuwsbrief staat een overzicht 

van de activiteiten van kwartaal 4 van 

2016. In Nederland was TCC met 

Beursstand aanwezig op de Familiedagen 

in Gorinchem. Diverse spreekbeurten en 

interviews werden ingevuld. In december 

werden nationale TCC-events in 

samenwerking met nationale media 

georganiseerd in Gouda en Utrecht met 

als thema: ‘President Trump: Ramp of 

Redding’.  

Ook op de werkvelden in het buitenland 

was TCC actief. Eind november, na de 

laatste voorbereidingen van de 

instituering van de Wilberforce 

Foundation in Albanië, werd in Wenen de 

Fundamental Rights Agency van de EU 

bezocht om accreditering van TCC aldaar 

te onderzoeken. Daarbij werden ook in 

Wenen gevestigde strategische partners 

bezocht en een conferentie bijgewoond.  

Een andere belangrijke activiteit in 

december was, na het Europees 

gebedsontbijt in het EP in Brussel, het 

lobbywerk van TCC bij de VN in New York 

om in een uiterste inspanning te proberen 

in werkingtreding van VN-expert voor 

Seksuele Oriëntatie en Gender Identity 

(SOGI) te blokkeren. Deze slag hebben we 

helaas nipt verloren.  

Ter afsluiting vindt u een 

colofon met gegevens over 

TCC.  

 

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. 

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/support-us
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TCC in de publiciteit dit kwartaal:  

 
- Vrijdag 7 oktober: 2 pagina’s interview plus coverpagina in het Reformatorisch Dagblad: 

http://www.rd.nl/kerk-religie/henk-jan-van-schothorst-strijdvaardige-lobbyist-1.1133517 

 

- Zaterdag 19 november: Interview in het Nederlands 

Dagblad:  https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/zes-redenen-waarom-witte-christenen-

massaal.3.2347813.lynkx?s=4rqNPWaVhbvQnG0vSLA2dw== 

 

- 25 november: Interview Todd Huizinga over zijn boek in Katholiek Nieuwsblad 

 

- Zaterdag 19 en 26 november + dinsdag 6 december: 1/3e pagina advertentie TCC-RD event 

 

- 25 november en 2 december: 2 x halve pagina advertentie TCC event Katholiek Nieuwsblad 

 

- 2 december website Katholiek Nieuwsblad: 

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/donald-trump-ramp-of-redding-thema-

avond-in-utrecht 

 

- Woensdag 7 december: http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/todd-huizinga-trump-zal-

samenbindende-president-zijn-1.1357213 

 

- Woensdag 7 december: 15 minuten Radio interview Lunch- Rubriek ‘Aan Tafel’ met Van 

Schothorst en Huizinga door Reformatorische Omroep (12:30 – 12:45 uur): 

https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E 

 

- Woensdagavond 7 december: Live TV interview van Riekelt Pasterkamp met Todd Huizinga 

in programma ‘Uitgelicht’: https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E 

 

- Aankondiging en verslag TCC Network Meeting van 8 december op website VGS 

(Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs): http://www.vgs.nl/oorzaken-van-de-

vervreemding/ , http://www.vgs.nl/vgs-vraagt-aandacht-voor-trans-atlantic-christian-

council/, http://www.vgs.nl/tcc-in-europa-voor-godsdienstvrijheid/  

 

- Vrijdag 9 december: Foto met onderschrift over TCC-RD-event Gouda in Reformatorisch 

Dagblad (zie foto in dit verslag). 

 

- Maandag 19 december in Reformatorisch Dagblad: 

http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/vn-genderwaakhond-krijgt-ruimte-1.1360487  

 

 

 

 

 

http://www.rd.nl/kerk-religie/henk-jan-van-schothorst-strijdvaardige-lobbyist-1.1133517
https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/zes-redenen-waarom-witte-christenen-massaal.3.2347813.lynkx?s=4rqNPWaVhbvQnG0vSLA2dw==
https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/zes-redenen-waarom-witte-christenen-massaal.3.2347813.lynkx?s=4rqNPWaVhbvQnG0vSLA2dw==
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/donald-trump-ramp-of-redding-thema-avond-in-utrecht
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/donald-trump-ramp-of-redding-thema-avond-in-utrecht
http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/todd-huizinga-trump-zal-samenbindende-president-zijn-1.1357213
http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/todd-huizinga-trump-zal-samenbindende-president-zijn-1.1357213
https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E
https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E
http://www.vgs.nl/oorzaken-van-de-vervreemding/
http://www.vgs.nl/oorzaken-van-de-vervreemding/
http://www.vgs.nl/vgs-vraagt-aandacht-voor-trans-atlantic-christian-council/
http://www.vgs.nl/vgs-vraagt-aandacht-voor-trans-atlantic-christian-council/
http://www.vgs.nl/tcc-in-europa-voor-godsdienstvrijheid/
http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/vn-genderwaakhond-krijgt-ruimte-1.1360487
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HIGHLIGHTS VAN KWARTAAL 4, 2016 
 

 

OKTOBER 

Interview Reformatorisch Dagblad 

Op 7 oktober publiceerde ook het Reformatorisch Dagblad in de rubriek Het Gesprek een groot 

persoonlijk interview met Henk Jan van Schothorst: ‘Strijdvaardige Lobbyist: Vastberaden door 

Omwegen’. Klik hier voor de omslag en hier als u dat wilt inzien.  

 

18-20 oktober – TCC stand op familiedagen Gorinchem 

 

 
 

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

door bijna 30.000 mensen werd bezocht. 

 

NOVEMBER 

4 november: Verkiezingsavond USA; 10 november: Diner Europese Pro-Life Federatie One of Us 

 

 
 

Op 4 november  woonden we in Kasteel de boeiende avond ‘USA Verkiezingsavond – Einddoel Witte 

Huis’ bij van het Conservatief Café, in samenwerking met het Nederlands Dagblad. Diverse sprekers 

belichtten en evalueerden de snoeiharde campagne we keken vol spanning vooruit naar de uitslag. 

Op 10 november deed TCC op uitnodiging van het bestuur van One of Us mee aan een diner in 

Schiedam met hen en vertegenwoordigers van Nederlandse organisaties die bij One of Us zijn 

aangesloten.  One of Us is een Europese Federatie voor Leven en Menselijke Waardigheid. Tijdens 

het diner werd het boek van mede-oprichter van TCC Todd Huizinga gepresenteerd: The New 

Totalitarian Temptation – Global Governance and the Crisis of Democracy in Europe. De avond werd 

afgesloten met een video-competitieavond van Schreeuw om Leven in Gouda.  

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.evenementenhal.nl/gorinchem/beurzen/view/308/familiedagen
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15 november: Interview met Nederlands Dagblad, publicatie op zaterdag 19 november over de 

Amerikaanse presidentsverkiezingen.  

 

22-24 november – Tirana, Albanië: Board Meeting en formele oprichting Wilberforce Foundation 

 

 
 

Als bestuurslid van een andere stichting werd de kroon gezet op een investering van 7 jaar in Albanië. 

De politiek georiënteerde Wilberforce Foundation werd formeel opgericht. De twee 

hoofddoelstellingen van deze Foundation zijn: Bemoedigen van christenen in de politiek en lobbyen 

voor christelijke waarden.  

(1. To encourage and promote individuals and groups that incarnate Christian values and principles in their 

involvement in the public arena. 

2. To encourage and promote the writing up of policies and laws that contribute to the healthy moral 

transformation of the Albanian society based on Christian values and principles.) 

De statuten werden vastgesteld, een constituerende bestuursvergadering vond plaats en plannen 

werden gemaakt zowel voor de korte als de lange termijn. Mede namens TCC zal Henk Jan van 

Schothorst plaatsnemen in de Raad van Advies. Op de tweede foto het huis van de voormalige 

Albanese dictator  Enver Hoxha, dat nu veranderd is in een kerk/christelijke opvang voor 1.300 

kinderen.  

 

25 november: Wenen: Bezoek Europees Agentschap voor Grondrechten (http://fra.europa.eu/nl) 

 

 
 

TCC bezocht de European Agency for Fundamental Rights in Wenen. Dit bureau is naar eigen zeggen 

opgericht om de EU-instellingen en –lidstaten te voorzien van onafhankelijke, op feiten gebaseerde 

assistentie en expertise op dit gebied. Het FRA is een onafhankelijk EU-orgaan, gefinancierd uit de 

begroting van de EU. Het bureau voert grootschalige enquêtes uit, doet vergelijkend juridisch en 

sociaal onderzoek, schrijft handboeken voor juridische beroepsbeoefenaars. Naast de Europese 

http://fra.europa.eu/nl
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Instellingen, lidstaten en internationale organisaties werkt FRA ook samen met maatschappelijke 

organisaties, academische instellingen en instanties voor gelijke behandeling en nationale 

mensenrechten-instellingen. Via het Fundamental Rights Platform kunnen maatschappelijke 

organisaties een actieve rol vervullen in het werk van dit Agentschap. TCC bereidt een aanvraag voor 

om werk te maken van deze participatie vanuit een christelijk perspectief. Dat was de reden voor het 

bezoek aan dit agentschap. 

 

25 november  - Christmas Reception Alliance Defending Freedom (ADF) International-Office Wenen 

 

 
 

Op vrijdagavond 25 november vertegenwoordigde Henk Jan van Schothorst TCC op een 

internationale kerst-receptie van ADF Internationaal op hun kantoor in Wenen. ADF International is 

een Amerikaanse (partner) organisatie van TCC, die het recht van mensen bij overheden en 

internationale organisaties (juridisch) verdedigt om hun geloof in vrijheid te beleven en vorm te 

geven. Onder de aanwezigen (links op de foto) was ook oud-Euro Commissaris Jan Figel, de in 2016 

benoemde speciale gezant voor de bevordering van vrijheid van godsdienst en geloof buiten de EU 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1670_en.htm). Op foto 2 de hoofdkwartieren van 

internationale organisaties. 

 

30 november – Bezoek Eerste Kamer fractie SGP op Binnenhof Den Haag 

 

 
 

Op dinsdag 30 november ontmoette Van Schothorst Senator Diederik Van Dijk. Doel was een 

uitwisseling van kennis en ervaringen van zijn deelname aan een Nederlandse parlementaire 

delegatie aan de 71e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 17-21 oktober 2016. 

 

26 november – TCC deelname aan conferentie in Wenen over bedreigde christenen in en buiten EU 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1670_en.htm
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Met meer dan 100 high level European Officials en Experts nam TCC deel aan een conferentie in 

Wenen over intolerantie en discriminatie tegen christenen in Europa en daarbuiten. 

(file:///C:/Users/Henk%20Jan/Downloads/OBS%20CONF_press%20release_FINAL_sent%20(2).pdf ) 

 

DECEMBER 

 

6-7 december: Brussel: Meetings rond en tijdens Europees gebedsontbijt 

 

 
 

file:///C:/Users/Henk%20Jan/Downloads/OBS%20CONF_press%20release_FINAL_sent%20(2).pdf
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Op de middag van 6 december hadden de overgekomen Todd Huizinga en Henk Jan van Schothorst 

een uitvoerig overleg in Brussel over de ontwikkeling van TCC. ’s Avonds namen zij deel aan een 

networking dinner in het gebouw van de Europese Commissie. Op de vroege morgen van 7 december 

namen zij deel aan het Europees Gebedsontbijt en meetings in het gebouw van het Europees 

Parlement. 

 

7-9 december: Reeks van TCC presentaties in Nederland met diverse media: krant, tv en radio 

 

 
Interview Radio Maria            Interview Family 7 in de studio 

 

Radio interview 1: Tijdens het actualiteitenprogramma ‘Aan Tafel’ van de Reformatorische Omroep 

was er een interview met Henk  Jan van Schothorst en Todd Huizinga over op handen zijnde  TCC 

presentaties in Nederland. 12:30-12:45: https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E.  

 

TV-interview: Op 7 december was er een live tv uitzending van Family 7 met een interview van 

presentator Riekelt Pasterkamp van de Rubriek ‘Uitgelicht’ met Todd Huizinga. Onderwerp was: 

‘Over ruim een maand wordt Donald J. Trump de 45e president van de Verenigde Staten. Wat 

betekent het beleid van de nieuwe president voor christenen en politiek in Amerika? En voor 

Europa? Is president Trump een ramp of juist de redding? Aan tafel Todd Huizinga. Amerikaan en 

voormalig VS-diplomaat in Europa.’ (Foto 2 boven): Uitgelicht: 

https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E.  

 

Radio interview 2: Een tweede en nog uit te zenden gezamenlijk interview van een uur met Radio 

Maria presentator pater Elias Leyts met Todd Huizinga en Henk Jan van Schothorst werd opgenomen 

in Utrecht op vrijdagmiddag 9 december (foto 1 boven).  

 

 
Presentatie groep 8, Verhoeff-Rollmanschool        Presentatie kantoor VGS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E
https://www.youtube.com/watch?v=lRap2R7ke0E
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Foto 1: 8 december middagsessie: Presentatie TCC over de Amerikaanse Presidentsverkiezingen in 

groep 8 (11/12-jarigen) van de Verhoeff-Rollmanschool in Bodegraven 

Foto 2: 9 december morgensessie: TCC Network Meeting met Vereniging Gereformeerd Onderwijs 

(VGS) op het VGS kantoor in Ridderkerk: “Graag nodigen we u uit voor een netwerkbijeenkomst met 

Henk Jan van Schothorst en Todd Huizinga van Transatlantic Christian Council. Beiden zitten aan tafel 

bij verschillende commissies van de Verenigde Naties en de Europese instellingen en proberen daar de 

politieke agenda te beïnvloeden. Todd Huizinga is een voormalig diplomaat van de VS en was met 

name gestationeerd in Europese landen en in Brussel. Henk Jan van Schothorst was 

beleidsmedewerker buitenlandse zaken bij de Eurofractie van de CU-SGP. Zij willen met u bespreken 

welke gevolgen de nieuw gekozen president van de VS zal hebben voor de vrijheid van godsdienst, 

onderwijs en mensenrechtendiscussies. Doordat deze ideologisch gedreven strijd steeds sterker speelt 

op het niveau van de VS en dus ook de VN is het van belang hier goed zicht op te hebben. Beide heren 

kunnen ons veel nieuwe inzichten verschaffen hoe beïnvloeding verloopt in de internationale politiek 

en welke impact het gelijkheidsdenken hierop heeft.“ 

8 december: Debatavond TCC: ‘President Trump: Ramp of Redding’, in samenwerking met het 

Reformatorisch Dagblad op Driestar educatief in Gouda 

Transatlantic Christian Council organiseerde in samenwerking met het Reformatorisch Dagblad een 

avond over de gevolgen van de historische Amerikaanse verkiezingen.  Met ongeveer 70 

geïnteresseerde aanwezigen was het een boeiende en leerzame avond. Programma in advertentie. 
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9 december: Een identieke avond, nu met hoofdredacteur Henk Rijkers van het Katholiek 

Nieuwsblad in het Thomas a Kempis Leerhuis in Utrecht 

 
 

 
Presentator Riekelt Pasterkamp    Lezing Todd Huizinga 
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12-17 december: TCC bij de plenaire vergadering van de VN in New York 

 
 

Tijdens een bezoek aan de Trump Tower (@realDonaldTrump) in New York ontmoette Henk Jan van 

Schothorst (@tccouncilorg) de nieuwe Witte Huis Chef Correspondent van Fox News (@FoxNews): 

John Robberts (@johnrobbertsFox) en had een leuk gesprek met hem. 

 

 
 

Tijdens de 71e plenaire vergadering van de Verenigde Naties in New York 

(http://www.un.org/en/ga/) stond een zeer belangrijke finale stemming op de agenda. Het ging over 

het al dan niet verdagen/blokkeren van het mandaat van een nieuw ingestelde VN positie voor een 

onafhankelijke Expert voor Seksuele Oriëntatie en Gender Identiteit (SOGI). Deze nieuwe VN-Unit 

was in juni met 23-18 stemmen (bij 6 onthoudingen) ingesteld door de 47 lidstaten tellende VN-

Mensenrechtenraad in Geneve, die onafhankelijk is maar ressorteert onder de VN. De resolutie werd 

vervolgens behandeld in het 3e Comité van de voltallige leden van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties in New York, die over mensenrechten gaat. Na een heftig debat werd de resolutie 

bekrachtigd met 84-77 stemmen en 17 onthoudingen. Voor de plenaire vergadering had de 

Afrikaanse groep landen een amendement ingediend. Deze vroeg om een verdaging van de 

beslissing. Eerst moesten de wettelijke gevolgen van deze positie voor de landen, juist ook van die 

landen die nationale wetten hebben die in strijd waren met het mandaat van de SOGI-Expert, in 

kaart worden gebracht. Onder grote druk van met name de op z’n laatste benen lopende Obama 

administratie van de VS en de EU-lidstaten werd deze positie er doorgedrukt met nagenoeg dezelfde 

stemverhoudingen.  De nu al provocerende en mandaat-oprekkende Expert, de Thaise professor Vitit 

Muntarbhorn, zal de VN-lidstaten niet ongemerkt voorbijgaan: ‘This mandate will cover every 

country under the sun.’ TCC zal in de toekomst deze expert nauwgezet volgen en ingrijpen als de 

expert zijn mandaat overschrijdt. En proberen om het mandaat aan het eind van de gestelde 3 jaar 

weer van tafel te krijgen.  

 

http://www.un.org/en/ga/
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VOORUITZICHT JANUARI - MAART 2017 
 

Ontwikkeling van TCC en verdere planning 

Vier jaar na zijn formele oprichting op 28 januari 2013 wordt TCC in toenemende mate gezien als een 

gevestigde organisatie. In zijn eerste meerjarenplan van 2014-2016 heeft TCC werk gemaakt van zijn 

twee hoofddoelstellingen: netwerkopbouw en lobby. In 2013 en 2014 lag de nadruk op de 

ontwikkeling van een internationaal netwerk van christelijke stakeholders die betrokken zijn bij 

overheidsbeleid. In 2015 en 2016 lag de nadruk meer op de tweede hoofddoelstelling: Het actief 

beïnvloeden van overheidsbeleid  bij overheden en internationale organisaties. Met als belangrijkste 

thema’s de beschermwaardigheid en bevordering van het menselijk leven, het natuurlijke gezin en 

vrijheden als vrijheid van godsdienst, onderwijs, vereniging en geweten. Deze beïnvloeding vond met 

name plaats door lobby. Het belangrijkst in het afgelopen jaar was dat TCC de Raadgevende Status bij 

de Verenigde Naties verkreeg. Hiermee kan TCC onafhankelijk en bevoegd raad geven aan de VN 

door het indienen van amendementen, spreekrecht tijdens vergaderingen, het organiseren van side-

events voor diplomaten en hoge ambtenaren, deelname aan panels en hoorzittingen, toegang tot de 

gebouwen, etc. Deze status, en andere verworven en te verwerven statussen bij andere 

internationale organisaties, zullen een belangrijke rol spelen in de plannen en werkzaamheden van 

TCC voor de komende jaren.  

 

Januari 

Uitwerken jaarplan 2017 en nieuw meerjarenplan TCC. 

Presentaties TCC aan docenten Hoornbeeck College en Lodenstein College.  

Strategische sessies op hoofdkwartieren van partnerorganisaties Family Watch International en 

Alliance Defending Freedom in Phoenix, Arizona van 18-24 januari.  

 

Februari 

Voorbereiding nieuwe accreditaties TCC bij internationale organisaties en verdere invulling huidig 

mandaat bij VN. 

 

Maart 

TCC zal aanwezig zijn bij VN in New York tijdens vergaderingen van de vaak druk en op hoog niveau 

bezochte Commission on the Status of Women: http://www.unwomen.org/en/csw/csw61-

2017/official-documents. 

 

April  

Opening van kantoor TCC in Bodegraven.  

 

 

 

 

 

Henk Jan van Schothorst 

Directeur TCC 

  

http://www.unwomen.org/en/csw/csw61-2017/official-documents
http://www.unwomen.org/en/csw/csw61-2017/official-documents
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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, 

Coördinator 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/

