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Nieuwsbrief 6, juli 2017 
Transatlantic Christian Council 

Voor u ligt de TCC-nieuwbrief over het 

tweede kwartaal van 2017. Opnieuw kon 

veel gedaan worden. De opening van een 

kantoor van TCC op 1 april was een 

nieuwe mijlpaal. Ook op de werkvelden 

buiten Nederland kon TCC deze periode 

actief zijn. In New York, Washington 

DC, Brussel, Genève, Boedapest en 

Wenen. Lees hoe TCC op een haar na 

gekozen was in een adviesorgaan van het 

EU Agentschap voor Grondrechten. We 

hopen dat u kennis wilt nemen van ons 

werk, in het bijzonder ook van het TCC 

Project Bruggenbouw 2017. 

TCC op Kruispunt: 

Bruggenbouw naar volgende 

fase 

TCC Succesvol gelanceerd - In de afgelopen 

4,5 jaar heeft TCC een goede basis gelegd voor 

de verwerkelijking van haar doelstellingen. De 

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

geaccrediteerd bij 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. 

TCC staat op een kruispunt. Met Project 

Bruggenbouw 2017 willen we TCC naar een 

volgende fase brengen. Hiertoe wordt een 

aanvraag voorbereid voor ondersteuning bij 

grote stichtingen 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 als de VN, EU en OVSE 

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 €15.000. We zoeken 

serieuze sponsors voor de Bruggenbouw-

aanvraag van €100.000 en voor lopend 2017 

net- en lobbywerk van €15.000  

Hieronder vindt u het activiteitenoverzicht 

en 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/support-us
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April 

1 april: Opening kantoor TCC in Bodegraven 

 

Op 1 april opent TCC een kantoor in Businesscenter De Markt, nummer 1, in het centrum van 

Bodegraven, 400 meter van het NS-station. Ter gelegenheid daarvan organiseerde TCC een 

symposium in de naastgelegen Lutherkerk. Thema was ‘Het werk van TCC en het Trans-Atlantische 

debat over Trump’. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel hield een welkomstwoord. Oprichters 

van TCC Todd Huizinga uit Amerika en Henk Jan van Schothorst leiden het thema in en SGP Tweede 

Kamerlid Roelof Bisschop reageerde er op. Een levendig debat van de zaal met het sprekerspanel 

onder leiding van Riekelt Pasterkamp volgde. Daarna hadden de 60 aanwezigen gelegenheid om het 

kantoor te bezichtigen onder het genot van een hapje en een drankje. Het kantoor is als courante 

werk- en ontmoetingsplek een flinke stap vooruit in de verdere ontwikkeling van TCC.  

 

Mei 

1-5 mei: VN in New York en Capitool Washington DC 

Begin mei werden in New York met name benodigde zaken afgehandeld die verband houden met de 



3 
 

geaccrediteerde positie van TCC bij de VN. Vervolgens hebben we in Washington DC diverse 

meetings gehad in en rond het Capitool en het netwerk verder ontwikkeld. Ook heeft TCC een 

verhaal gehouden bij Americans for Tax Reform.  

9 mei: Bezoek aan Brussel en Europees Parlement met vrouwenvereniging Ger. Gem. Bodegraven 

 

Als opvolging van een eerdere lezing die TCC mocht verzorgen bij de vrouwenvereniging van de 

Gereformeerde Gemeente te Bodegraven brachten we gezamenlijk een leerzaam bezoek aan 

Brussel. Daar werden diverse gebouwen bezocht van de Europese Instellingen, zoals het Europees 

Parlement en de Europese Commissie. Op de tweede foto hierboven is het info-point van de 

Europese Commissie met als motto: ‘Onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst’. ‘Gender-

gelijkheid’ en ‘democratie’ zijn sleutelwoorden voor de Commissie. Deze woorden kunnen heel leeg 

en zelfs gevaarlijk worden als er geen plaats meer is voor God. 

10 mei: Nederland ‘op examen’ in de VN Mensenrechtenraad in Geneve  

 

Op 10 mei was Nederland aan de beurt voor een inspectie bij de VN Mensenrechtenraad. 

(http://www.telegraaf.nl/binnenland/28132835/__Nederland_kritisch_over_mensenrechten__.html 

Elke 5 jaar worden alle landen langs de meetlat van VN-documenten en verdragen gehouden en 

worden ze door de VN-bureaucratie en collega-lidstaten beoordeeld. TCC was ingeschreven om ook 

een mondelinge bijdrage aan het debat te houden. Echter, om des tijds wille konden alleen de eerste 

15 organisaties op de lijst spreken, TCC stond op nr. 29 van de 30 in totaal. Daarom meer persoonlijk 

met de eveneens aanwezige Nederlandse Minister van Binnenlandse Zaken Plasterk gesproken en 

zorgen geuit over de afglijdende Nederlandse euthanasie- en abortuspraktijken.  

11 mei: Netwerkbijeenkomst VGS – CIO in Ridderkerk 
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Op 11 mei was TCC uitgenodigd op een Netwerkbijeenkomst van het Interkerkelijk Contact in 

Overheidszaken (CIO) op het kantoor in Ridderkerk van de Vereniging voor Gereformeerd 

Schoolonderwijs (VGS). De inleidingen werden verzorgd voor Mr. Arnold Weggeman, directeur 

advisering Raad van State over ‘Accentverschuivingen in grondrechten in Nederland’ en Leo van 

Doesburg (ECPM) over ‘Grondrechten en gelijke rechten in Europa en de wereld’. De samenvatting 

kwam van Pieter Moens (VGS).  

Doel van de bijeenkomst: De VGS wil graag het CIO verbinden aan relevante organisaties en personen 

in het onderwijsveld. Het doel is om op deze wijze het CIO in staat te stellen haar 

belangenbehartigend werk optimaal te kunnen uitvoeren. Een tweede doel is dat de 

onderwijsorganisaties het CIO beter leren kennen. Als laatste kan CIO aan het onderwijsveld laten 

zien welke lobby ze voeren voor het onderwijs. 

Middel: Netwerkbijeenkomst over grondrechten in Nederland en Europa en de plaats van een 

levensbeschouwelijke organisatie daarin. 

Focus: De focus van de netwerkbijeenkomst is de discussie over grondrechten en de ruimte voor de 

onderwijsvrijheid en de godsdienstvrijheid in dat debat. Dit thema bindt de deelnemers samen. 

 

17 mei: Herdenkingsdienst Sint Jan in Gouda voor 100 jaar vrijheid van onderwijs 

19 mei: European Freedom of Education and Homeschooling Conference in Rome 

  
Zoals u wellicht weet, zetten organisaties als TCC en partijen als de SGP zich op allerlei manieren in 

voor de vrijheid van onderwijs, en dan met name voor het christelijk onderwijs op basis van de Bijbel. 

Dit jaar gedenken dat we in Nederland 100 jaar Vrijheid van Onderwijs mogen hebben. Dat gedenken 

gebeurt op allerlei manieren, inclusief op de bijeenkomst van woensdagavond 17 mei te Gouda. 

 

Deze avond is belegd om met elkaar stil te zijn bij het bijzondere feit van een eeuw bijzonder 

onderwijs dat door de overheid kan worden gefinancierd. Door de Vrijheid van Onderwijs mogen wij 

en onze kinderen in alle vrijheid christelijk onderwijs geven en ontvangen, zonder daarvoor heel 

grote financiële offers te brengen of op een andere manier tegenwerking te ervaren die dit niet of 

nauwelijks mogelijk zou maken. Dat is toch zeker iets om bij stil te staan. 
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Nederland kan dienen als voorbeeldland voor andere landen met het unieke onderwijsstelsel, met 

zoveel ruimte voor betaald christelijk onderwijs. Dat heeft TCC ook in Rome gebracht op 19 mei bij 

een internationale conferentie over vrijheid van (thuis)onderwijs. Onze vorm van onderwijs is geen 

vanzelfsprekendheid. Hierbij dienen we te beseffen dat ouders wel de eerstverantwoordelijken 

blijven voor het onderwijs aan hun kinderen. Ook scholen en de staat dienen dat blijvend te beseffen 

en zich met een bepaalde terughoudendheid op te stellen. De ons gegeven ruimte in Nederland is 

geen statisch gegeven. De schoolstrijd en de strijd om het kind is eigenlijk nooit over. Voor het 

behoud van onze vrijheid zal metterdaad gevochten moeten worden. Door christelijke politieke 

partijen en organisaties als de VGS in de Nederlands politiek en door TCC bij internationale 

organisaties als de VN. Wij kunnen bijdragen door giften aan de niet-bekostigde TCC te geven. Hoe 

meer financiële slagkracht TCC verkrijgt, hoe groter de daadkracht die dan getoond kan worden.  

 

25-27 mei: Budapest Family Summit 2017 – Todd Huizinga keynote speaker 

  
 

Eind mei faciliteerde de Hongaarse overheid een grote internationale top over het gezinsleven. Het is 

uitzonderlijk te noemen dat een nationale overheid van een land het initiatief neemt voor een 

dusdanige positieve en christelijk georiënteerde top over zo een belangrijk moreel onderwerp.  

TCC was uitgenodigd om een keynote speech te houden met als thema: ‘The Need for Freedom in 

the New World Order’. Zowel inhoudelijk als qua netwerkontwikkeling was dit een zeer goede 

conferentie. Vanuit Nederland kwamen we hier vertegenwoordigers tegen zoals dhr. Alex van 

Vuuren van Schreeuw om Leven en Kees van der Staaij van de SGP.  

 

Juni 

6 juni: 1e Presentatie rapport Seks en Gender Expert VN in Mensenrechtenraad + nieuw VS-geluid 

  

Met de presentatie en een debat over het eerste rapport van nieuw aangestelde Onafhankelijke VN 

Expert Seksuele Oriëntatie en Gender Identiteit (SOGI) Vitit Muntarbhorn en speciale en zeer 

kritische toespraak van de nieuwe VS-ambassadeur bij de VN, mevrouw Nikki Haley, was 6 juni een 

veelzeggende openingsdag van een 3-weekse sessie van de VN-Mensenrechtenraad in Genève. 
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Bij SOGI heeft TCC onder meer ingebracht dat de reikwijdte van de (met name door Westerse 

landen) opgedrongen gender-gelijkheidsprincipe juridisch niet of onvoldoende ingevuld was. Worden 

biologische man-vrouw standaarden straks ondergeschikt gemaakt aan hoe iemand zich op bepaald 

moment dan wel en dan weer anders kan voelen? Mogen ze wisselend gebruik maken van aparte 

m/v faciliteiten, om zogezegd discriminatie en ongelijkheid te voorkomen? Waar leidt dit toe m.b.t. 

vrijheid van godsdienst en onderwijs en de soevereiniteit van staten, gemeenschappen en gezinnen 

om hier zelf een (beschermende) invulling aan te geven, ook vanuit christelijk perspectief?  

Zeker als christelijk volksdeel moeten we dit debat op de voet volgen en onze invloed aanwenden. 

Daar is doen aan, onze contacten met de SOGI-expert zijn vriendelijk, persoonlijk, gewaardeerd en 

direct. Maar daar moet voor betaald worden. Het vliegtuig vliegt niet gratis naar Genève en ook het 

allergoedkoopste onderkomen, een jeugd hostel met douche op de gang kost toch geld. En tijd wordt 

nog geen eens in rekening gebracht. Dus! http://www.tccouncil.org/support-us 

De nieuwe VS-ambassadeur Haley, die we net als Muntarbhorn kort konden begroeten, stelde het 

lidmaatschap van de VS als deelnemer aan de Mensenrechtenraad ter discussie. Als in de afgelopen 

maanden Israël 5 resoluties aan z'n broek krijgt, en het in wanorde en chaos wegzinkende volk en 

linkse regime in Venezuela niet 1, dan maakt de Raad in Genève zich ongeloofwaardig. Het feit dat de 

hele zaal zich met diplomaten tot de laatste plekken vulde bij de toespraak van Haley zegt toch iets 

van de waarde die werd gehecht aan deze aangekondigde toespraak. 

22 juni: TCC Kandidaat Panel EU-Fundamental Rights Agency + OVSE-godsdienstvrijheid, Wenen 

  

Namens TCC stond 21 juni Henk Jan van Schothorst met 41 anderen kandidaat tijdens verkiezingen 

voor het Panel van het EU-Agentschap voor Grondrechten. Dit agentschap is gevestigd in Wenen, 

doet onderzoek en vormt als het ware als bron en denktank voor de Europese Instellingen. Indien 

daar geregistreerd, konden zes mensen namens hun organisaties gekozen worden in dit niet 

onbelangrijke adviesorgaan voor een termijn van drie jaar. Daarnaast kunnen er vijf worden 

benoemd als het Panel volgens de directeur te eenzijdig is samengesteld. 465 organisaties konden 

stemmen. Ondanks uitgebreide analyse en gericht lobby werk, gesteund door een stagiaire van de 

Universiteit Leiden, is het net niet gelukt, we zijn op plek 13 uitgekomen. Hiervoor waren we ook in 

Wenen gekomen voor een bezoek aan dit Agentschap. Later die dag vergaderde het ook in Wenen 

gevestigde OVSE in een ‘Supplementary Human Dimension Meeting, devoted to the freedom of 

religion or belief, including intolerance on religious grounds (Hofburg)’. Deze hebben we ook 

bijgewoond, maar deze keer niet ingesproken wegens gebrek aan voorbereidende capaciteit. 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tccouncil.org%2Fsupport-us&h=ATMkcVjPpsK4Z5uSNqKBUFE3zpY-CheTEFm8V5DAnjXf6iNa_MR6cZ0LLX0tEoZjoRNoyaEgitXQ3SZSKdB2Fh3QdStUKUNqIpN4-fuEk_OBgJctMaKbUWtGdQk7_wXRy6agUrlxOxi2VH7FUQ7l6vKgh5Rf9DQYtOTSaHxMAQ&enc=AZNHqFl2--_iINmPqJmwp3-C-D9pXaGvUK3vSikYmDhCHfwoUPUXXIAs_foM5slHbPivXjyIS27VQdOsjjjjrB8zy2BLd_r_WUOIcJsekpkhzMoyyM31LyQuDD67Bly3rYg237JpJwDBtmdWr2y-bPutheqvZzGfS32Nv1Xh0IykkFuL8r0d7XHSFDc44O-1x8LQiiDQQFyzNq-o38UY4Xoa&s=1
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TCC in de Media: 

 

28 juni: Interview Henk Jan van Schothorst in 

de Volkskrant 

 

 

6 juli: Family7, Uitgelicht! - Henk Jan van 

Schothorst (TCC) over bezoek Trump aan 

Polen    

https://www.youtube.com/watch?v=WXtc3C

FUgLY&t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=WXtc3CFUgLY&t
https://www.youtube.com/watch?v=WXtc3CFUgLY&t

