
1 
 

Nieuwsbrief 1, maart 2016  

Transatlantic Christian Council  

 

 

 

Introductie 

Voor u ligt TCC-nieuwsbrief nr. 1 van 2016. 

TCC is opgericht in januari 2013 door 

ondergetekende als voormalig medewerker in 

het Europees Parlement samen met een 

voormalige Amerikaanse diplomaat. Inzet is 

om een tegenwicht te bieden aan de 

oprukkende secularisatie in politiek en 

samenleving, zowel in Amerika als Europa. De 

allerwegen ervaren verflauwende 

verbondenheid  aan fundamentele Westerse 

waarden en instituties als onder meer de 

beschermwaardigheid van het mensenlijke 

leven, het natuurlijke gezin en klassieke 

vrijheden noodzaakt met urgentie tot effectief 

verbinden, doordenken en handelen van 

christenen aan beide zijden van de oceaan.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 

In deze nieuwsbrief bieden we u het volgende: 

Klik hier voor het bestuursverslag van 

2015. Daarin beschrijven we doel, strategie, 

resultaat en evaluatie van de in 2015 

ondernomen TCC activiteiten. Op onze 

website www.tccouncil.org kunt u het 

volledige jaarverslag vinden met veel foto’s.  

Verder in de nieuwsbrief staat een overzicht 

van de highlights van januari en februari 

2016 en een vooruitblik richting maart, 

april en mei naar voorgenomen activiteiten. 

Naast de uitvoering van de doelstellingen en 

activiteiten zal de ontwikkeling van een 

fondsenwervingsstrategie een belangrijk 

speerpunt zijn in 2016.  

Ter afsluiting vindt u een colofon met 

gegevens over TCC.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

7 april: Met TCC naar EP? 
Meldt u aan vóór 19 maart 
(Voor meer info, zie ook pagina 4) 

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. 

 

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.   

 

Voor een christelijk geluid in 

overheidsbeleid 

Leven - Gezin - Vrijheid 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/BESTUURSVERSLAG%20TCC%202015.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/BESTUURSVERSLAG%20TCC%202015.pdf
http://www.tccouncil.org/
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Annual%20Report%202015%20def.pdf
http://www.tccouncil.org/news-events/events/2016/7-april-2016-samen-met-tcc-naar-het-europees-parlement
http://www.tccouncil.org/support-us
http://www.tccouncil.org/support-us
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HIGHLIGHTS VAN JANUARI EN FEBRUARI 2016 
 

 

Januari  

Van 20 tot 25 januari was TCC en ondergetekende op persoonlijke uitgenodiging aanwezig op het 

exclusieve en besloten Global Policy Forum 2016 in Phoenix, Arizona. Met ongeveer 80 VN-

ambassadeurs, diplomaten en experts vergaderden we vier dagen over de volgende onderwerpen: 

- Emerging Human Rights and the Rights of the Family 

- Mainstreaming a Family Perspective in the Post 2015 UN Development Goals 

- Safeguarding Family Policies in Areas of Health, Education and Human Rights 

- Strategies to Protect the Health and Innocence of Children and the Family Unit 

- The Family, Human Sexuality and Parental Rights 

- The Protection of Religious, Cultural and Family Values 

- Effective Negotiation Strategies 

Dit was een zeer waardevolle en leerzame bijeenkomst. Een buitenkans voor netwerkopbouw, kennis 

en lobby. Hier konden we de pionnen vinden die de accreditatie aanvraag van TCC, die loopt bij de 

Verenigde Naties, willen ondersteunen en verder helpen.  

 

Tussen de vergaderingen werd door Van Schothorst het in Scottsdale gevestigde hoofdkwartier van 

de 250 medewerkers tellende partnerorganisatie Alliance Defending Freedom (ADF) bezocht en had 

een kennismakingsontmoeting met de nieuwe directeur van ADF International Mr. Doug Napier.  

 

 
Vergaderzaal Global Family Policy Forum, Phoenix. Links: Mr. Van Schothorst, rechts: Mr. Napier 

 

 

Februari 

TCC had tussen ruim 200 andere standhouders 

ook een eigen stand op de Gezinsbeurs 

Wegwijs van 23 – 26 februari in de Ahoyhallen 

in Rotterdam. Ruim 30.000 bezoekers hebben 

kennis genomen van doel en werk van TCC. 

Een mooie uitkomst van de beurs was dat er 

een samenwerking met het Reformatorisch 

Dagblad werd overeengekomen. In 

combinatie met een RD-abonneedag nemen 

deelnemers deel aan een internationale 

conferentie die TCC mede organiseert op 7 

april in het Europees Parlement in Brussel 

(hieronder meer hierover). 
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TCC stand op Wegwijs Gezinsbeurs 

 

VOORUITZICHT MAART T/M MEI 
 

Maart 

Van 12 – 16 maart is TCC uitgenodigd om met diverse Amerikaanse partnerorganisaties de strategien 

zoals in Phoenix besproken verder te ontwikkelen en toe te passen tijdens een VN Vergadering over 

the Status of Women (http://www.unwomen.org/en/csw/csw60-2016) in New York.  

 

 
Hoofdgebouw Verenigde Naties, NewYork        Vergaderzaal Verenigde Naties 

 

Aansluitend is TCC uitgenodigd om bij het Acton Institute in Grand Rapids de presentatie van van het 

boek van mede-oprichter van TCC Todd Huizinga bij te wonen. De titel van deze baanbrekende studie 

is: ‘The New Totalitarian Temptation: Global Governance and the Crisis of Democracy in Europe’ 

(http://www.acton.org/program/als/acton-lecture-series-new-totalitarian-temptation-g)  

 

 

http://www.unwomen.org/en/csw/csw60-2016
http://www.acton.org/program/als/acton-lecture-series-new-totalitarian-temptation-g
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April 

7 april: RD-abonnee dag samen met TCC in EP Brussel 
 

Op 7 april is er een RD-abonnee dag die 

gelinkt is aan een conferentie van TCC. U kunt 

zich hiervoor (ook als niet-abonnee) opgeven, 

klik hier. Na een gidstocht door de Europese 

wijk in Brussel neemt u dan in het EP deel aan 

een internationale conferentie over de rol van 

christelijke gemeenschappen in een nieuw 

Midden Oosten en de vooruitzichten van 

democratie, de politieke islam en de rol van 

Israël (met Nederlandse vertaling). Dit is een 

gezamenlijk initiatief van TCC (Transatlantic 

Christian Council) en ECPM (European 

Christian Political Movement). Gastheren zijn 

de Europarlementariers Branislav Škripek en 

Bas Belder. Na afloop krijgt u een nieuwe film 

te zien over christenen in Syrië en Irak. U kunt 

ook voor alleen deelname aan de conferentie 

registreren. 

 

ECPM  is een Europese politieke partij. Door 

ruimte in Europese fracties voor individueel 

initiatief is het mogelijk om op bepaalde 

onderwerpen met christelijke 

Europarlementariërs samen te werken aan 

alternatieve voorstellen in het Europees 

Parlement. De ECPM steunt partijen en politici 

die zich vanuit hun christelijke waarden 

inzetten voor bijbelse politiek. 

 

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 focus op leven, gezin en vrijheid.    

  
Gebouw Europees Parlement, Brussel        Vergaderzaal in EP, Brussel 

 

Mei 

Van 23 mei tot 1 juni wordt TCC verwacht bij de Verenigde Naties in New York. Dan zal de aanvraag 

voor accreditatie officieel worden behandeld. TCC moet dan beschikbaar zijn voor het beantwoorden 

van vragen van het 19 landen tellende NGO Committee (http://csonet.org/?menu=105). Als TCC 

wordt aangenomen en de consultatieve status krijgt kan TCC volwaardig mee doen aan 

vergaderingen en via netwerken en lobby haar doelstellingen effectief ten uitvoer leggen. 

 

Henk Jan van Schothorst 

Directeur TCC 

 

 

http://www.tccouncil.org/news-events/events/2016/7-april-2016-samen-met-tcc-naar-het-europees-parlement
http://csonet.org/?menu=105
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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., director 

international outreach Acton Institute, voormalig 

Amerikaans diplomaat, medeoprichter TCC 

Raad van Advies: In oprichting 

 

 

 

http://www.tccouncil.org/

