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Nieuwsbrief 5, april 2017 
Transatlantic Christian Council 

TCC op Kruispunt: 

Bruggenbouw naar volgende 

fase – Tot 1 juni 

TCC Succesvol gelanceerd - In de afgelopen 

5 jaar heeft TCC een goede basis gelegd voor 

de verwerkelijking van haar doelstellingen. De 

ANBI-status is binnen, ook in VS, TCC is 

geaccrediteerd bij de Organisatie voor 

Veiligheid en Samenwerking in Europa 

(OVSE) en de Verenigde Naties (VN) en is 

geregistreerd bij het Agentschap voor 

Fundamentele Rechten (FRA) van de Europese 

Unie (EU). TCC is uitgegroeid tot een unieke 

en gerespecteerde organisatie in binnen- en 

buitenland. 

Op dit moment staat TCC op een kruispunt. 

Van nu tot eind 2017 willen we TCC naar een 

volgende fase brengen. Hiertoe wordt een 

aanvraag voorbereid voor serieus geld bij 

grote fondsen in Amerika.  

Het aan te pakken probleem is de verdwijning 

van een christelijk mens- en wereldbeeld uit 

het publieke domein. Daartegenin is het doel 

van dit project om de Trans-Atlantische 

openbare ruimte om te vormen en christelijke 

zienswijzen terug te brengen in de publieke 

opinie en het beleid zodat ze weer een rol gaan 

spelen en een heilzaam effect hebben. 

De aanpak verloopt langs twee lijnen: 

1. Ontwikkeling van een Trans-

Atlantisch netwerk van (bij 

overheidsbeleid betrokken) christenen 

en conservatieven om elkaar te 

versterken en het doel helpen te 

verwerkelijken 

2. Daadwerkelijke lobby bij overheden 

en in het bijzonder bij internationale 

organisaties om de doelstelling in 

praktijk te brengen in concrete 

situaties met thema’s als leven, gezin 

en vrijheid 

Voor de voorbereiding en de 

aanvraagperiode van Bruggenbouw in 2017 

is €100.000 nodig: 

Los hiervan bedraagt het restant van de 

lopende begroting nog €25.000. We zoeken 

serieuze sponsors voor de Bruggenbouw-

aanvraag van €100.000 en voor lopend 2017 

net- en lobbywerk van €25.000  

1 juni 16:00-18:00: TCC Business Network 

meeting in Businesscenter De Markt 1-7 

Bodegraven en restaurant De Munt, onder 

kantoor TCC, met Henk Jan van Schothorst 

en Todd Huizinga uit Amerika. Een relatie 

doneerde al €10.000. Helpt u ook mee? 

Hartelijk dank voor uw steun op NL29 

RABO 0135 9749 09 t.n.v. Transatlantic 

Christian Council. We verzoeken 

ondernemers en andere serieus 

geïnteresseerden om zich aan te melden via 

info@tccouncil.org. Als u doel en werk van 

TCC de moeite waard vindt, en een gift wil 

doen, stellen wij het op prijs daar niet mee 

te wachten tot 1 juni. Het is echt nodig, uw 

steun is zeer welkom. 

KLIK HIER voor het uitgebreide 

JAARVERSLAG VAN 2016. Verder in de 

Nieuwbrief bieden we u een overzicht van 

de activiteiten in het eerste kwartaal van 

2017. Ter afsluiting vindt u een colofon met 

gegevens over TCC. 

 

mailto:info@tccouncil.org
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/TCC%20Jaarverslag%202016%20def..pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/TCC%20Jaarverslag%202016%20def..pdf
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Januari 

TCC over gender-zaken op bezinningsdagen bij Hoornbeeck (9 jan)- en Lodenstein College (31 jan) 

 

Met 14 anderen mocht ook TCC twee workshops verzorgen op zowel op het Hoornbeeck en 

Lodenstein College. Dit gebeurde tijdens de bezinningsdagen rond het thema ‘500 jaar Reformatie’. 

Op beide locaties waren 450 docenten aanwezig. Thema van de bijdrage was ‘Gender ideologie: ‘de 

strijd om ‘het’ kind bij de VN en hoe dat ons allen raakt’. Weinigen hadden er weet van wat er zich 

zoal afspeelt op VN-niveau als het gaat om ‘het’ kind. Een video van 10 minuten over 

‘Comprehensive Sexuality Education’ werd met een schok ontvangen. TCC is gevraagd om zijn 

bijdrage in 3000 woorden aan te bieden als hoofdstuk voor een boek.  

18-23 januari: Besloten meetings met strategische partners in Arizona, VS 

 

Een belangrijk thema was hier de positie van de nieuwe Onafhankelijke Expert van de VN voor 

seksuele oriëntatie en gender identiteit en hoe daar mee om te gaan of tegemoet te treden. 

24-25 januari: Geneve Mensenrechtenraad: Consultatie meetings met nieuwe Onafhankelijke 

Expert voor Seksuele Oriëntatie en Gender Identiteit (IE – SOGI) dhr. Vitit Muntarbhorn 

Na op maandagmorgen 23 januari vroeg om 7:00 Arizona verlaten te hebben ging de reis via Detroit, 

de volgende morgen om 5:40 aan op Schiphol, om 7:00 door naar Geneve. Met snelle afdrop van de 

bagage op het hotel was ik precies om 10:00 s’ morgens bij de VN Mensenrechtenraad. Bij de ingang 

van de vergaderzaal (nr 25) werd ik tegengehouden omdat de zaal al vol was. Ik heb erop gestaan om 

toegelaten te worden, als geaccrediteerde organisatie bij de VN. Dat lukte met een staanplaats. 

Gedurende twee dagen met ieder twee sessies werden de raad vragende bijeenkomsten ingevuld. 

De eerste twee op 24 januari, waar eerst Muntarbhorn zijn mandaat toelichtte en vervolgens vele 

felicitaties in ontvangst nam. De middagsessie was met diplomaten die hem ook overlaadden met 

loftuitingen. Ongeveer de helft van de landen was aanwezig, de andere helft van landen die tegen 

hadden gestemd of zich hadden onthouden waren afwezig. Geen Verenigde, maar Verdeelde Naties. 
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De volgende morgen 25 januari waren diverse agentschappen en onderdelen van de EU, Raad van 

Europa, de VN, enz. aanwezig. Deze hebben het budget om allerlei programma’s te financieren. Allen 

toonden zij zich gaarne bereid om het mandaat van Muntarbhorn te integreren in hun programma’s. 

De middag was uitgetrokken voor ngo’s. Daar heeft TCC een inbreng van 5 minuten gegeven. Op 1 of 

2 na was dit het enige en meest uitgebreide vriendelijke, maar kritisch betoog. In totaal stelde TCC 

hem 22 vragen. De SOGI-Expert reageerde daar uitgebreid op, wel 10 minuten. Echter, tot echte 

beantwoording kwam hij niet. Er waren ongeveer 200 mensen in de zaal. Naar schatting waren daar 

zo’n 50 diplomaten bij en voor de rest het overgrote andere deel LGBTI-mensen. 

Helaas is zijn de vragen van TCC, alsmede de beantwoording van Muntarbhorn, van UN webTV 

afgehaald na 2 weken. Klik hier als u het betoog van TCC wil lezen. 

(Met interview Reformatorische Omroep) 

 

 

27 januari: Congres 100 jaar onderwijsvrijheid: Een geschenk 

 

TCC mocht met een stand staan op een ruim bezochte dagvullende bezinningsdag op de vrijheid van 

onderwijs in Vianen. Deze dag was georganiseerd door Driestar Educatief, RD, SGP, RMU, VGS en het 

VBSO (ds. G.H. Kerstencentrum). Met diverse specialisten uit het onderwijsveld, academische wereld, 

kerken en de politiek, waaronder de staatssecretaris van Onderwijs dhr. Dekker, werd de waarde van 

het onrustige bezit van onderwijsvrijheid belicht. 

 

Februari 

17 februari: Meeting met Schreeuw om Leven, Hilversum 

De samenwerking met Schreeuw om Leven gaat erg goed. We trekken met elkaar op rond diverse 

internationale initiatieven. 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/HenkHonorable%20professor%20Vitit%20Muntarbhorn%20%283%29.pdf
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Maart 

2 maart: Conferentie ‘She Decides’, Brussel 

+ Radio 

 

Snel na zijn inauguratie maakte President Trump werk van zijn Pro-Life uitgangspunten. Drie 

belangrijke dingen waren: 

- Een einde maken aan VS-subsidies aan Ngo’s die over de hele wereld verspreid abortus 

aanbieden (Mexico-City Policy of ook wel de Global Gag Rule), in totaal voor 600 miljoen USD 

- Het stopzetten van subsidiering aan VN Bevolkingsfonds UNFPA (United Nations Population 

Fund) 

- De VS-overheidssubsidie aan Planned Parenthood gestopt, waarmee zij 40% van hun 

inkomsten derven (Sinds de zaak Roe vs Wade bij het Hooggerechtshof in 1973, die abortus 

legaliseerde, lees je dat Planned Parenthood 7 miljoen abortussen heeft uitgevoerd. De 38 

miljoen die Planned Parenthood in de campagne van Clinton stortte mocht niet baten) 

Deze ontwikkelingen deden bij de Nederlandse minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking 

het plan ontstaan voor een grote tegenactie. Zij initieerde de She Decides Conferentie in Brussel. 

Samen met de gastheren Nederland, België, Zweden en Denemarken brachten zij vele ministers, 

maatschappelijke en particuliere organisaties en bedrijven uit. TCC had ook een aanvraag ingediend 

om bij de conferentie te zijn. Zij kreeg echter als antwoord dat de zaal vol zat. Op een link via internet 

hebben we de conferentie gevolgd. Zij haalden 181 miljoen euro op voor het abortusfonds. Deze 

ontwikkeling slaan we met zorg gade. Waar we kunnen proberen we een tegenkracht te zijn en 

medestanders te mobiliseren en te verenigen. (Verder over She decides: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/she-decides/inhoud/conferentie-she-decides) 

4 maart: RD dubbelinterview: Van Schothorst over Trump 
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Link: http://www.tccouncil.org/sites/default/files/20170304-ACC-MAIN-004_005%20%282%29.pdf 

 

16-21 maart: Commission on the Status of Women 2017, UN New York 

 

De Commission on the Status of Women (CSW) bestaat uit 45 landen met een vaste 

verdeelsleutel voor het aantal landen per continent. Ze worden om beurten voor vier jaar 

gekozen door de Economische en Sociale Raad (ECOSOC). Bij de jaarlijkse vergaderingen van 

CSW in maart is ook plaats gereserveerd voor VN-instanties en geaccrediteerde Ngo’s. Daar 

hoort nu ook TCC bij. Om verschillende redenen was TCC aanwezig bij deze vergadering: 

- Op deze misschien onschuldig lijkende jaarlijkse vergaderingen over de status van vrouwen 

wordt door Ngo’s van over de hele wereld onophoudelijk geprobeerd om zaken als 

abortus en gender gelijkheid naar seculiere maatstaf vorm te geven. Enkele behoudende 

Ngo’s lobbyen in nauw overleg met elkaar en officiële afgevaardigden van landen om 

invoering van deze nieuwe maatstaven tegen te gaan. 

- Op de CSW vergaderingen komen vaak hooggeplaatste en invloedrijke afgevaardigden van 

de VN-lidstaten. Hierdoor kunnen gemakkelijker beslissingen genomen worden. Deze zijn 

dan richtinggevend voor de VN-lidstaten. Het is dan van belang dat deze besluiten zo goed 

mogelijk zijn. 
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Uit bovenstaande slides wordt duidelijk dat VN-resoluties er toedoen. In 2014 bedroegen de totale 

fondsen voor programma’s van de VN ruim 46 miljard USD. 21% daarvan gaat op aan het creëren van 

nieuwe globale normen, standaarden en beleid en de bevordering daarvan. Dat is dus bijna 10 

miljard USD (9,7 mld.) in totaal. Vele instanties, Ngo’s en VN-programma’s worden hieruit 

gefinancierd. De weinige christelijk georiënteerde organisaties worden uitsluitend gefinancierd met 

privaat geld. In Amerika lijkt hierbij een cultuur van vrijgevigheid meer ontwikkeld dan in Nederland. 

21-22 maart: Brussel-Meeting met Todd Huizinga en Conferentie One of Us in Europees Parlement 

Op 21 maart kwam Huizinga over vanuit de VS. Samen met Van Schothorst reed hij van Amsterdam 

direct door naar Brussel. Ondertussen bespraken we verschillende toekomstscenario’s van TCC. 

De Europese Federatie van pro-life organizations One of Us hield haar General Assembly (Algemene 

Vergadering). Dat was op de middag van 22 maart. Todd Huizinga was gevraagd om namens TCC de 

key-note speech te leveren. Dat deed hij aan de hand van zijn vorig jaar verschenen boek hierover: 

‘Presentation of the book: The Need for Freedom in the new world order’. Het ticket werd vergoed 

door het Europees Parlement. Hieraan zat gelijk een tweede bezoek gepland. Eind mei is TCC 

uitgenodigd om ook daar een key-note speech te verzorgen over dit onderwerp, naast onder 

anderen Kees van der Staaij. Beide keren wordt de reis en het verblijf vergoed. 
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1 april: Opening nieuw kantoor TCC in Bodegraven 

 

Van de keukentafel en bovenverdieping naar het nieuwe kantoor. Volgende keer meer hierover. 
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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 bedrijfseconomie, management 

en organisatie, Driestarcollege 

TCC Amerika: Todd Huizinga M.A., voormalig 

Amerikaans diplomaat, medeoprichter TCC 

Raad van Advies: In oprichting 


