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Nieuwsbrief 11, november 2018  

Transatlantic Christian Council 

Welkom, geachte lezer. Met de deur in 
huis: Ons werk had voortgang rond het EU 
Agentschap voor Grondrechten in Wenen 
en de Algemene Vergadering van de VN in 
New York. Onderwerpen als ‘Seksuele 
Oriëntatie en Gender Identiteit’, 
reproductieve gezondheid- en rechten e.a. 
maken onze alerte en waar mogelijk 
bijsturende aanwezigheid zeer gewenst.  
 
Focus verhelderen 
Het zwaartepunt van het werk vond plaats 
op de thuisbasis. We zijn bezig om de 
focus voor ons werk nog helderder in 
kaart te brengen. Waar zetten we 
wanneer op in. Dat doen we door 
resoluties en andere ‘beïnvloedbare’ 
documenten van de VN en andere 
organisaties waar we geaccrediteerd zijn 
van achterliggende periode in kaart te 
brengen en ze proberen te wegen op 
alarmerende zoek-woorden. Dat is een 
enorme klus, maar het geeft wel in- en 
overzicht en richting aan onze acties. 
 
VS-Ambassadeur Hoekstra op bezoek 
Dinsdag 30 oktober was VS-Ambassadeur 
Pete Hoekstra op bezoek in fruitcentrum 
Barendrecht en kaasdorp Bodegraven. 
Gesprekken met ondernemers en 
gemeentebesturen vonden plaats. Het 
bezoek maakt deel uit van de voort 
durende inspanningen van Hoekstra om 
Nederland beter te leren kennen.   

 
Hoekstra bij Hillfresh (en Olympic Fruit) 

 
Een prachtig bezoek bij VanderSterre Kaas 
 
In de avond hield TCC een goedbezochte 
Business Network meeting op Fort 
Wierickerschans. Speciaal voor 
ondernemers. Lid worden? Klik hier: 
http://www.tccouncil.org/business-
network. 
 
Bekijk een impressie van deze dag: 
https://youtu.be/QMG3KcKQNLQ 
 

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.  -  ANBI  -  

http://www.tccouncil.org/business-network
http://www.tccouncil.org/business-network
https://youtu.be/QMG3KcKQNLQ
http://www.tccouncil.org/support-us
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14 augustus: Wonderlijk bewaard bij instorten brug Genua 
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5 – 8 september – Summerschool Wilberforce Foundation  
 

Henk Jan van Schothorst 
8 september ·  

Returned today from a very inspiring Summerschool of the Albanian Wilberforce Foundation on a 
Moral Vision of Christians in Politics - Character and Calling of Political Leaders. My contribution was 
about Political Advocacy at Int Orgs from a Christian Perspective. Encouraged! 
 

 
 

 

 

 

12-14 September-Deelname ECCEN (European Conference for Christian Education in the 

Netherlands)  

 

ECCEN organiseerde een conferentie voor schoolleiders en leraren van christelijke scholen in heel 

Europa, waarbij verschillende culturen, nationaliteiten en beroepen binnen het christelijk onderwijs 

werden samengebracht. Het onderwerp van dit jaar was: VRIJHEID VAN RELIGIE & ONDERWIJS - 

Verschillende Europese perspectieven 

 

Veel landen genieten van 'vrijheid van godsdienst' en 'vrijheid van onderwijs'. Deze gekoesterde 

vrijheden worden beschermd door nationale wetten en zelfs door verklaringen van de Verenigde 

Naties. We zien ook dat deze vrijheden op een agressieve manier worden uitgehold en uitgedaagd in 

onze seculariserende samenlevingen. Daarover ging deze 4e ECCEN Conferentie in Apeldoorn. 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAmJC_IeUb8pp9ZW0O_Q0Jc6baPKmo4GQHXTB-XdPC6frHsOu2fnCqg0Bf77-x5WRN-dihL2uCVb64R&hc_ref=ARTfpTvcGRitIhCra0ygIQ_X1CQy7-dpCIVhcV7lluUrFhI8sR4KS-rmKM9zY95ELHM&fref=nf
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst/posts/2127620330821587
https://twitter.com/tccouncilorg/status/1038547697970688000?s=04&fbclid=IwAR2hxJFyoxKMWecHL5kpUJ-ESxKk4kR2SQ80A705ksK0q32inlwdAz_wxDE
https://twitter.com/tccouncilorg/status/1038547697970688000?s=04&fbclid=IwAR2hxJFyoxKMWecHL5kpUJ-ESxKk4kR2SQ80A705ksK0q32inlwdAz_wxDE
https://twitter.com/tccouncilorg/status/1038547697970688000?s=04&fbclid=IwAR2hxJFyoxKMWecHL5kpUJ-ESxKk4kR2SQ80A705ksK0q32inlwdAz_wxDE
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24-26 september – Meetings in Wenen

 
 

 

27 september – Uitgelicht – Family7 TV over abortus, Siriz en de VN 

 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 
Meer 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/tccouncilorg
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Uitgelicht! 27 september 2018 - Stopt subsidie 

voor Siriz? h t tp s: //youtu.be/ogi5W6_yLU0   via 

@YouTube 
11:50 - 28 sep. 2018 

 
Family7 
Gepubliceerd op 28 sep. 2018 
ABONNEREN 2,5K 

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat hulporganisatie Siriz geen subsidie meer 

krijgt. Henk Jan van Schothorst vertelt dat de VN probeert om abortus steeds normaler te 

krijgen. 

 

1 – 31 oktober: Coen Hermenet dient TCC op kantoor Hoornbeeck-College Gouda 

 

 De gehele maand oktober mochten we Coen Hermenet in onze gelederen hebben. Deze pas 

afgestudeerde politicoloog was de juiste man op de juiste plaats. Hij had al eens een internship 

gedaan bij een organisatie in Geneve, waar we elkaar al eens ontmoetten. Met zoekwoorden als 

gender, comprehensive sexuality eduction, reproductive health and rights, etc is hij alle resoluties 

van de Mensenrechtenraad in 2017 en 2018 doorgegaan. Daarmee is hij van grote waarde 

geweest met het in kaart brengen van resoluties waar we ons op moeten richten. Ook heeft hij 

stemgedrag van landen in kaart gebracht over voor TCC van belang zijnde onderwerpen. Aan de 

hand van dat overzicht kunnen we zien met welke landen we op welke onderwerpen kunnen 

samenwerken. Hij heeft per 1 november emplooi gekregen bij het Reformatorisch Dagblad als 

politiek journalist. We wensen hem bij dat prachtige bedrijf het beste toe. De laatste dagen 

hebben Peter Smith en Coen hun kennis en wijze van aanpak kunnen delen. Hierdoor kunnen met 

dezelfde methodologie beïnvloedbare documenten in kaart worden gebracht en worden 

‘gewogen’ van de VN in New York, de EU en OVSE. Het was een vreugde om Coen in ons midden 

te hebben en we danken hem zeer voor zijn nuttige werk voor TCC! 

 

https://t.co/uRyK9oOcML
https://twitter.com/YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCnHJ00LiJCbBFmeYuASPZZw
https://www.youtube.com/user/Family7NL
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5 – 27 Oktober – Peter Smith lobbyt bij de VN in New York 

In oktober en november vinden in New York de vergaderingen plaats van het zogenaamde Third 

Committee. Dit is een belangrijke Commissie, die Sociale, humanitaire en culturele kwesties 

behandelt en die besluiten voorkookt die genomen worden in de plenaire VN-sessie in december.  

Omdat hier focus-onderwerpen voor TCC in naar voren komen is Peter Smith daar zowel in oktober 

als november geruime tijd aanwezig om via lobby goede bewoordingen in de documenten te krijgen 

en slechte er uit te houden.  

 

In oktober was Reproductieve Gezondheid een heikel punt in diverse onderhandelingen. Dit is geen 

medische, maar een politieke term, uitgevonden door pro-abortus activisten om de abortus-

betekenis te camoufleren. Echter, in Egypte bijvoorbeeld valt abortus er niet onder. Maar als je bv 

Hillary Clinton vraagt zegt ze dat abortus er wel onder valt. Er is geen internationale 

overeenstemming over de precieze betekenis van dit woord. Om dat zo te houden moeten we echter 

wel bij de les en aanwezig zijn. We zijn blij dat Peter Smith ook in november weer geruime tijd 

aanwezig zal zijn en op de juiste momenten zijn lobby kansen en kwaliteiten in zal zetten. 

  

Derde Commissie VN =      (vlg: (http://www.un.org/en/ga/third/) 

 

De Derde Commissie van de Algemene Vergadering op haar drieënzeventigste zitting, wordt 

voorgezeten door H.E. Mahmoud Saikal (Afghanistan). 

 

De Algemene Vergadering wijst aan de Derde Commissie agendapunten toe met betrekking tot een 

reeks sociale, humanitaire zaken en mensenrechtenkwesties die mensen overal ter wereld treffen. 

 

Net als in de vorige zittingen zal een belangrijk deel van het werk van de commissie zich richten op 

het onderzoek van mensenrechtenkwesties, waaronder verslagen van de speciale procedures van de 

Mensenrechtenraad die in 2006 werd ingesteld. In oktober 2018 zal de commissie communiceren met 

speciale rapporteurs, onafhankelijke deskundigen en voorzitters van werkgroepen zoals opgedragen 

door de Mensenrechtenraad. 

 

De commissie bespreekt ook vragen met betrekking tot de bevordering van vrouwen, de bescherming 

van kinderen, inheemse kwesties, de behandeling van vluchtelingen, de bevordering van 

fundamentele vrijheden door de uitbanning van racisme en rassendiscriminatie en het recht op 

zelfbeschikking. De commissie behandelt ook belangrijke sociale ontwikkelingsvragen, zoals kwesties 

met betrekking tot jeugd, gezin, ouder worden, personen met een handicap, misdaadpreventie, 

strafrecht en internationale drugsbestrijding. 

 

Tijdens de tweeënzeventigste zitting van de Algemene Vergadering heeft de Derde Commissie meer 

dan 60 ontwerpresoluties besproken, waarvan meer dan de helft uitsluitend onder het agendapunt 

mensenrechten werd ingediend. Deze omvatten drie zogeheten landenspecifieke resoluties over 

mensenrechtensituaties. 

De Derde Commissie zal naar verwachting een vergelijkbaar aantal ontwerpresoluties overwegen 

tijdens de huidige zitting van de Algemene Vergadering. 

In overeenstemming met resolutie 66/246 van de Algemene Vergadering worden de formele 

vergaderingen van de Derde Commissie live via webcast live op UN Web TV. Live verslaggeving van de 

formele vergaderingen is beschikbaar in de zes officiële talen van de Verenigde Naties, inclusief de 

oorspronkelijke taal van de spreker. Afgelopen vergaderingen van de sessie zijn ook beschikbaar via 

de speciale video-archieven van de commissie. 

http://www.un.org/en/ga/third/
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25 oktober – VN-rapporteur presenteert rapport over “seksuele oriëntatie en 

genderidentiteit” 

 

Op donderdag 25 oktober 2018 vond in het Derde Comité van de VN in New York de presentatie 

van het rapport van de “onafhankelijk expert” over “seksuele oriëntatie en genderidentiteit” 

(SOGI) plaats. Deze volgde op de open consultatie over zijn ontwerp rapport in de 

MensenrechtenRaad van Geneve op 18 en 19 juni jl, waar TCC insprak. 

(http://www.tccouncil.org/news-events/news/2018/open-consultatie-over-wettelijke-

erkenning-van-gender-identiteit-gen%C3%A8ve-19) De heer Victor Madrigal-Borloz 

presenteerde zijn rapport met de titel “Bescherming tegen geweld en discriminatie op grond van 

seksuele oriëntatie en genderidentiteit” (gelijknamig aan het onderwerp van zijn mandaat).  

 

De mandaathouder had zich dit jaar gericht op twee deelonderwerpen: wettelijke erkenning van 

genderidentiteit en daarnaast “de-pathologisering van diverse seksuele oriëntatie”. Opnieuw 

werden cijfers over geweld en discriminatie tegen “trans- en gender-diverse mensen” gebruikt 

om de progressieve en ideologische gender-agenda vooruit te helpen. Op deze manier wordt 

alsmaar geprobeerd om zaken waar niemand tegen kan zijn te gebruiken als dekmantel voor de 

ideologische agenda. 

 

Victor Madrigal-Borloz legde een directe link tussen officiële erkenning van genderidentiteit en 

geweld: geen erkenning betekent volgens hem meer geweld. Niet biologische kenmerken, maar 

“zelfidentificatie” zou het uitgangspunt moeten zijn voor bijvoorbeeld paspoorten. Op deze 

manier wordt de schadelijke en heilloze gender-agenda verder uitgerold. 

 

De “onafhankelijk expert” legde verder een link met de VN-ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Een van 

die doelen is “leaving no-one behind” (niemand mag achterblijven). De ontwikkelingsdoelen zijn 

omarmd door allerlei verschillende landen, en worden intussen dus voor het karretje van de 

SOGI-agenda gespannen. Vanuit privacy-oogpunt zou de overheid beperkt data moeten 

verzamelen, maar wanneer het legitiem, proportioneel en een noodzakelijk doel zou dienen dan 

moest het in ieder geval op basis zelfidentificatie zijn.  

 

Om niet meer te noemen stelde de heer Madrigal-Borloz: “De verstrekking van documenten met 

daarin het gender van die persoon, gebaseerd of zelfbeschikking, is een noodzakelijke stap om 

gelijke erkenning voor de wet te verzekeren.”  

 

De behandeling van dit soort onderwerpen, met verstrekkende gevolgen voor de VN-lidstaten, 

waaronder dus ook Nederland, toont eens te meer aan dat we er bij moeten zijn als er gebakken 

en gekookt wordt bij de VN, niet pas als het opgediend wordt op uw tafel. Want dan moeten we 

het eten, of we willen of niet.  

 

http://www.tccouncil.org/news-events/news/2018/open-consultatie-over-wettelijke-erkenning-van-gender-identiteit-gen%C3%A8ve-19
http://www.tccouncil.org/news-events/news/2018/open-consultatie-over-wettelijke-erkenning-van-gender-identiteit-gen%C3%A8ve-19
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30 oktober - Hoekstra Barendrecht - Bodegraven visit 

 

VS-Ambassadeur Hoekstra 

maakt kennis met business en 

bestuur in Barendrecht en 

Bodegraven 
 
31 Oct 2018 

 
PERSBERICHT 
Bodegraven, 30 oktober 2018 

Transatlantic Christian Council 

VS-Ambassadeur Hoekstra maakt kennis met business en bestuur in 
Barendrecht en Bodegraven 
Dinsdag 30 oktober was VS-Ambassadeur Hoekstra op bezoek in fruitcentrum 
Barendrecht en kaasdorp Bodegraven. Gesprekken met ondernemers en 
gemeentebesturen vonden plaats. Het bezoek maakt deel uit van de 
voortdurende inspanningen van de Ambassadeur om Nederland beter te leren 
kennen.   

’s Morgens in Barendrecht startte het werkbezoek bij Olympic Fruit, waar de 
ambassadeur uitleg kreeg over de ontwikkelingen en uitdagingen in de 
fruitbranche. Bij Hillfresh maakte Hoekstra kennis met veel soorten fruit in de 
loods. Daarna was er een lunch met het voltallige college van burgemeester en 
wethouders. 
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’s Middags in Bodegraven werd het kantoor van Transatlantic Christian 
Council (TCC) bezocht. Deze non-profit organisatie coördineerde deze dag 
voor de ambassadeur. Een van de doelstellingen van TCC is om bruggen te 
bouwen tussen Europa en Amerika. Dit om elkaar te versterken op thema’s als 
beschermwaardigheid van leven, gezin en vrijheid (van godsdienst, onderwijs, 
markt) vanuit een christelijk perspectief. Hiervoor lobbyt TCC bij 
internationale organisaties. 

Een ontvangst door burgemeester en wethouders op het gemeentehuis van 
Bodegraven-Reeuwijk werd gevolgd door een rondleiding bij het 
ambachtelijke kaasbedrijf Van der Sterre. Het bezoek werd afgesloten met een 
mooie presentatie bij Boska kaasgereedschap. 

In de avond hield TCC een goedbezochte Business Network meeting op Fort 
Wierickerschans. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Jan van Schothorst, 
directeur van Transatlantic Christian Council - 06 558 38 607 
– hjvanschothorst@tccouncil.org – www.tccouncil.org 
  

 

 

mailto:hjvanschothorst@tccouncil.org
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/BezoekAmbassadeurUSA-ceesvdwal_9.jpg?itok=qwj_eaMJ
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/BezoekAmbassadeurUSA-ceesvdwal_15.jpg?itok=ItSTv0V0
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/BezoekAmbassadeurUSA-ceesvdwal_64.jpg?itok=eaUmGv2T
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/BezoekAmbassadeurUSA-ceesvdwal_76.jpg?itok=amlO8HKB
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/20181030 Bezoek ambassadeur Amerika aan Barendrecht.jpg?itok=NjbOyo0M
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/WhatsApp Image 2018-10-30 at 23.55.03.jpeg?itok=BnvzPWDw
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30 oktober ’s avonds voor Ondernemers: TCC Business Network Event op Fort Wierickerschans 

 

 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/WhatsApp Image 2018-10-31 at 09.24.48.jpeg?itok=pBaX-AD-
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/WhatsApp Image 2018-10-31 at 09.28.07.jpeg?itok=QFk5IAtJ
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/Van der Sterre- Hoekstra.jpg?itok=ofgWsIz7
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/WhatsApp Image 2018-10-30 at 23.59.37.jpeg?itok=jyRrW6_e
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/WhatsApp Image 2018-10-31 at 00.00.49.jpeg?itok=vA8LcIlR
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/WhatsApp Image 2018-10-31 at 09.29.30.jpg?itok=CJI4k9Cl
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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 bedrijfseconomie, management 
en organisatie, Driestarcollege 
TCC Amerika: Todd Huizinga M.A., voormalig 
Amerikaans diplomaat, medeoprichter TCC 
Raad van Advies: In oprichting 
 

 

 

 

http://www.tccouncil.org/

