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Nieuwsbrief 9, mei 2018  

Transatlantic Christian Council 

Welkom bij deze Nieuwsbrief, opgebouwd 
uit tweets, korte berichten en mooie 
foto’s. We nemen u graag opnieuw mee 
naar het boeiende werk van TCC. We 
vierden ons Lustrum en waren actief in ’s 
lands en ’s werelds vergaderzalen, van 
Den Haag tot New York, van Geneve tot 
Sofia en op diverse plaatsen meer. Ook 
verwelkomden we Pete Hoekstra, de 
nieuwe VS-ambassadeur, en mochten hem 
kennis laten maken met het christelijk en 
reformatorisch onderwijs in Gouda: 
https://www.youtube.com/watch?v=96CGp
gNNSOA 
 
Bemoedigende giften: 
Voor het Project Bruggenbouw 2017 is het 
doelbedrag van €100.000 ruimschoots 
gehaald. Juist vandaag gaf een grote 
Amerikaanse stichting $150,000. 
Ondergrond en inzet is het Project 2018-
2020 ‘Sustaining Freedom, Preserving 
Justice’, wat we in Michigan hebben 
uitgewerkt en vastgesteld. Voor de 
uitvoering hiervan is $2 miljoen nodig. 
 
Probleem: 
Met dit project willen we bijdragen het tij 
te keren van een seculiere vloedgolf die 
met bedreigend geweld Europa en 
Amerika binnen spoelt. Die vrijheid 
vervangt voor het opleggen van een rigide 
‘rechten’ ideologie. Die de samenleving 
opdeelt in groepsidentiteiten zoals naar 

ras, etniciteit, gender, met een radicale 
individuele autonomie op het gebied van 
seksualiteit. Die inbreekt in leven, gezin, 
scholen, kerken en andere sociale 
verbanden en deze aan zich wil 
onderwerpen. Die internationaal een 
utopische visie uitrolt van wereldvrede, 
gebaseerd op internationaal recht, 
afgedwongen door internationale 
organisaties. Die deze destructieve 
‘rechten’ ideologie globaal probeert op te 
leggen en tot richtlijn te maken. 

Aanpak: 
Dit moet tegengegaan worden. Met ons 
Project 2018-2020 ‘Voor Gerechtigheid en 
Duurzame Vrijheid’ willen we een 
christelijk geluid op onze globe een stem 
geven. In nauwkeurige coördinatie van al 
onze activiteiten willen we dit op 3 
manieren vormgeven: 1) een maandelijkse 
publicatie voor leidende Europese en 
Amerikaanse denkers en schrijvers; 2) 
actief gebruik maken van onze 
raadgevende status bij de VN, OVSE en EU; 
3) het organiseren van een jaarlijkse 
Trans-Atlantische conferentie voor 
christelijke leiders met focus op het 
verband tussen het christelijk geloof en 
het behoud van de christelijke 
grondslagen van de westerse beschaving. 

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  -  

https://www.youtube.com/watch?v=96CGpgNNSOA
https://www.youtube.com/watch?v=96CGpgNNSOA
http://www.tccouncil.org/support-us
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8 januari: Workshop docenten Hoornbeeck Amersfoort over Genderideologie 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar was TCC uitgenodigd om workshops over 

Genderideologie te houden en wat TCC daartegen doet. We verheugen ons in de belangstelling 

voor ons werk en het onderwerp. Actie tegen de zich opdringende genderideologie is urgent nodig. 

 

 
 

10 januari: Persconferentie VS Ambassadeur Hoekstra in zijn Residentie in Den Haag 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 10 jan. 

Welcome to the Netherlands dear Mr. Ambassador, together with your family. You did a very good 

job at the press conference at your residence, right after presenting your credentials to His Majesty 

King Willem-Alexander. And I mean what I said: we pray for you, and God bless you! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/tccouncilorg/status/951222036713615360
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24 januari ochtend: Brussels Beraad 

TCC was uitgenodigd voor een netwerkmeeting van het Brussels beraad. Dat is een 

overlegplatform van de Vereniging Gereformeerde Schoolonderwijs (VGS) van Europese 

schoolleiders en politici. Hoewel onderwijs niet tot de bevoegdheden van de EU behoord is het 

toch goed dat het beleid dat hier gemaakt wordt in de gaten te houden. Richtlijnen over 

bijvoorbeeld mensenrechten kunnen zich ook aan het onderwijs opdringen, zoals bij een 

onderwerp als genderideologie. Voor TCC hebben Todd Huizinga en Henk Jan van Schothorst 

deelgenomen aan dit overleg. Daar kwam onder meer een uitnodiging uit voort voor Henk Jan om 

in mei in Sofia te komen spreken op een conferentie voor christelijke leerkrachten en schoolleiders 

– zie ook verder in deze nieuwsbrief). 

 

 
 

24 januari middag: Family7: Uitgelicht! - Henk Jan van Schothorst over de genderdiscussie. 

https://www.youtube.com/watch?v=4HhduaJb72A 

 

TCC Lustrum Events 24 januari Den Haag Nieuwspoort en 25 januari Driestar educatief Gouda 

http://www.tccouncil.org/news-events/events/past-events  

 

Op 28 januari 2013 is Transatlantic Christian Council (TCC) opgericht en bestaat bijna vijf 

jaar. Tegen de stroom in is TCC uitgegroeid tot een internationaal erkende netwerk- en 

lobbyorganisatie. Om hierbij stil te staan organiseert TCC een tweetal boeiende 

bijeenkomsten. Met directbetrokkenen blikken we terug en vooruit op het werkveld van TCC. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4HhduaJb72A
http://www.tccouncil.org/news-events/events/past-events
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25 januari: Publicatie Telegraaf pagina TCC: ‘Trump wil Amerika verenigen’ 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/9%20Binnenland.9%2C%20TP%2025-01-

2018%2C%20NL%201%20-%20Binnenland.compressed.pdf  

 

13 februari: Donorwet in Senaat aangenomen 

Vanmiddag is ons lichaam ongrondwettig (art 11) gedegradeerd tot staatseigendom met 38-36 in 

Senaat over #donorwet. Als je het niet krijgt neem je het toch gewoon?! Met ondeugdelijke 

regelgeving moet 'het veld' maar gaan interpreteren en protocollen vaststellen.#hellendvlak. Eng! 

 

 
 

 

 

23 februari: Symposium Anti-Semitisme in Amsterdam 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 23 feb. 

Uitsluiting begint vaak met 'delegitimering'. Bij Joden: delegitimering van hun identiteit, ras, religie 

en nu ook hun land. Gehoord op indrukwekkend symposium vanmorgen van @BasBelderMEP 

@ecrgroup over zorgwekkende toename van #antisemitisme. Israëlhaat nieuwe Jodenhaat. 

Shalom! 

 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/9%20Binnenland.9%2C%20TP%2025-01-2018%2C%20NL%201%20-%20Binnenland.compressed.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/9%20Binnenland.9%2C%20TP%2025-01-2018%2C%20NL%201%20-%20Binnenland.compressed.pdf
https://twitter.com/hashtag/donorwet?src=hash
https://twitter.com/hashtag/hellendvlak?src=hash
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/tccouncilorg/status/967162905941639168
https://twitter.com/BasBelderMEP
https://twitter.com/ecrgroup
https://twitter.com/hashtag/antisemitisme?src=hash
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3 maart: Conferentie in Georgië  

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 3 mrt. 

Had the privilege to address young Christian leaders in a fruitful conference in Tbilisi, Georgia on 

Christian politics in Eastern and Western Europe. Georgia, a heavily contested Christian Caucasian 

island-country, is a pearl and example of how to stick to Christian values. #ycd 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/tccouncilorg/status/970020489044348928
https://twitter.com/hashtag/ycd?src=hash
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TCC bij de VN-Mensenrechten Commissie in Geneve op 23 en 28 maart en 3 april voor Right to Life 

Henk Jan van Schothorst is onderweg naar Schiphol vanuit Geneva Airport Gate D23. 

23 maart · Genève, Zwitserland ·  

Sta je vanmorgen om 5 uur op en zit je om 10:00 uur in Geneve in je tweede vergadering, nu bij het 

18 experts tellende Human Dights Committee, blijkt de staf daar opeens aan het staken. Met name 

voor de vaststelling van een Commentaar art 6 (Right to Life) was ik juist gegaan. Bijgaande 

paragrafen (die beogen abortus en euthanasie te normaliseren ja: je leest het goed) zouden 

besproken worden. Dat wordt nu volgende week. Ik ben toen naar een afsluitend meeting van het 

47 lidstaten tellende Human Rights Council gegaan, weer in een heel ander gebouw. Daar werd 

juist een resolutie aangenomen over VN Agenda 2030. Het gaat maar door. Na een lunch-

vergadering met een Spaanse vriend en medestrijder nu weer snel terug op weg naar Nederland. 

Vanavond een meeting met Hans Wiegel op de agenda. Dat zal al snel betere kost zijn dan wat er 

in Geneve wordt opgediend. 

 

 

 
 

23 maart: Ondernemersavondje met Hans Wiegel in Oudewater 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 23 mrt. 

Wat is dat heerlijk thuiskomen uit Geneve met een avondje @hans_wiegel, @PieterVerhoeve en 

andere vrienden! 

 

 
 

https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?hc_ref=ARRFIPil4FphaRpsgffxkrcPi6EUFSb7DDfAqOw51DWtUG7eVmqIpaR_6sG_8B1QJZw
https://www.facebook.com/schiphol/?hc_ref=ARRFIPil4FphaRpsgffxkrcPi6EUFSb7DDfAqOw51DWtUG7eVmqIpaR_6sG_8B1QJZw
https://www.facebook.com/pages/Geneva-Airport-Gate-D23/130554540465464?hc_ref=ARRFIPil4FphaRpsgffxkrcPi6EUFSb7DDfAqOw51DWtUG7eVmqIpaR_6sG_8B1QJZw
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst/posts/2008740276042927
https://www.facebook.com/pages/Gen%C3%A8ve-stad/110868505604715
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/tccouncilorg/status/977321443938766848
https://twitter.com/hans_wiegel
https://twitter.com/PieterVerhoeve
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Henk Jan van Schothorst is bij Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 

28 maart · Genève, Zwitserland ·  

In alle vroegte de 65-NL-BH geparkeerd op Schiphol voor deelname in Geneve aan vergadering 

over vaststelling internationale norm over het nieuwe zicht op Artikel 6 (Recht op Leven) van het 

Internationaal Verdrag voor Burgerlijke en Politieke Rechten. De uitleg gaat steeds meer in de 

richting van Recht OVER Leven (of recht op/over de dood). Al sinds 2015 wordt aan deze revisie 

gewerkt. Van meet af aan is TCC betrokken geweest bij dit debat. Van 10-13 uur zijn zojuist de 

laatste 3 van de 9 zinnen van paragraaf 9 over abortus uit het uitleggende Algemeen Commentaar 

uitonderhandeld. Op diverse punten hebben we een belangrijk verzachtende verwoording 

kunnen aanbrengen. Maar de aangenomen tekst stemt toch verdrietig. Zeker voor zo veel 

onschuldige ongeboren kindjes. Hen het Recht op Leven ontzegt. Geslacht, opgeofferd aan het 

door mensen opge-eiste recht over leven en dood. Echter: Ons aller leven is van God! (Hoe durven 

we?!) Volgende week is par. 10 aan de orde, over euthanasie. Opnieuw in Palais Wilson, aan het 

meer van Geneve, uiterst rechts op de 1e verdieping in op foto bijgevoegde zaal. We werken en 

lobbyen voor het best mogelijke resultaat. Pro-Life, op het scherpst van de snede. 

 

 
 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 3 apr. 

Onverwachts naast elkaar gezeteld in KLM vanavond een aangename ontmoeting gehad met 

Minister @SigridKaag na lange vergaderdag in Geneve. Deze minister verdient (zeker wat mij 

betreft-met enige verschillen van inzicht) een pluim voor de open manier waarop zij haar mandaat 

invult! 

 
 

https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?hc_ref=ARQuaD9caqHLuAbqrigI2wl-StQoo3PU3zH92YBFDMlGLWs2_181zFLOegX4VQXTUWM
https://www.facebook.com/Office-of-the-United-Nations-High-Commissioner-for-Human-Rights-198103013660159/?hc_ref=ARQuaD9caqHLuAbqrigI2wl-StQoo3PU3zH92YBFDMlGLWs2_181zFLOegX4VQXTUWM
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst/posts/2011003152483306
https://www.facebook.com/pages/Gen%C3%A8ve-stad/110868505604715
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/tccouncilorg/status/981285767078129665
https://twitter.com/SigridKaag
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5 april: Groep Hoornbeeck studenten met TCC naar het Europees Parlement in Brussel 

HenkJanvanSchothorst heeft geretweet 

 @MaartenvandeFliert 5 apr. 

Bijzonder leuk bezoek met goede discussie van Hoornbeeck College Gouda aan Eurofractie 

@christenunie @SGPnieuws met @tccouncilorg , en met medewerkers van Europarlementariër 

@petervdalen 

 

 
 

5 april Henk Jan van Schothorst 

Retweeted Roelof Bisschop (@BisschopRoelof): 

De Emancipatienota van het kabinet staat vol met gendergekte! Tijd voor een weerwoord: 

https://www.sgp.nl/actueel/roelof-bisschop-stop-staatsgeleide-genderindoctrinatie-/8946  

 

6 april: Opzet Christelijk Netwerk voor het Gezin 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 6 apr. 

HenkJanvanSchothorst heeft geretweet RD.nl 

TCC draagt graag bij aan de opbouw van een christelijk netwerk rond het natuurlijke gezin, in ons 

Mission Statement genoemd: 'de fundamentele bouwsteen van de samenleving' 

https://www.rd.nl/sgp-zet-christelijk-netwerk-rond-gezin-op-1.1478993  

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/09/sgp-wil-pro-family-netwerk-voor-het-traditionele-gezin-

a1598752  

 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/MaartenvdFliert/status/981929943524311040
https://twitter.com/christenunie
https://twitter.com/SGPnieuws
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/petervdalen
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst/posts/2014796338770654
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?hc_ref=ARQLx6fRhEzF187mxD375h8yTdxqllYj47EW-3DGDPjpMibj6yOBv_NUCqF0AhLWIdc&fref=nf
https://www.sgp.nl/actueel/roelof-bisschop-stop-staatsgeleide-genderindoctrinatie-/8946
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/tccouncilorg/status/982239657101422592
https://www.rd.nl/sgp-zet-christelijk-netwerk-rond-gezin-op-1.1478993
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/09/sgp-wil-pro-family-netwerk-voor-het-traditionele-gezin-a1598752
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/09/sgp-wil-pro-family-netwerk-voor-het-traditionele-gezin-a1598752
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19 april: Platform Normen en Waarden: Bijdrage TCC over thema: ‘Genderneutraal? Oh ja?’  

Het Platform voor Normen en Waarden is een overlegorgaan waar voornamelijk 

vertegenwoordigers van kerkelijke en maatschappelijke organisaties en die nieuwe 

maatschappelijke ontwikkelingen signaleert, bespreekt en stimuleert tot actie. Voor meer info: 

https://www.rmu.nu/waardenennormen . De bijdrage van Van Schothorst is opgenomen in het 

blad van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (https://www.rmu.nu) in april 2018 Nummer 2.  

 

 
 

21 april: Viering 100 jaar SGP 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 21 apr. 

Een mooie viering van 100 jaar @SGPnieuws met vele vrienden werd opgeluisterd door een goede 

toespraak van de altijd even opgewekte, humoristische als benaderbare premier @markrutte. Had 

tijdens lunch leuk gesprek met hem en vertelde hem oa over Transatlantic Christian Council. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.rmu.nu/waardenennormen
https://www.rmu.nu/
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/tccouncilorg/status/987692164313382912
https://twitter.com/SGPnieuws
https://twitter.com/markrutte
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26 april: Aanbieding Kunstwerk 100 jarige SGP aan het Parlement 

In het kader van het 100-jarig jubileum van de SGP is besloten een cadeau (kunstwerk) te 

overhandiging aan het Parlement. De bedoeling is dat het kunstwerk wordt overhandigd aan de 

voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer. De twee hulpvaardige stagiaires bij TCC, Anne Maaike 

de Groot en Carla van den Bergh van het Driestar College waren erbij, gingen met Kees van der 

Staaij op de foto en luisterden naar het dankwoord van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. 

 

 
 

26-28 april: Bijdrage aan conferentie in Novi Sad, Servië  

Henk Jan van Schothorst is aanwezig bij Economic Diplomacy and Integrity bij CitiHotel Veliki - Novi 

Sad. 

28 april om 17:36 · Novi Sad, Servië ·  

Bijdrage gegeven namens SGP internationaal (VOE) aan conferentie in Servië over het gevraagde 

onderwerp: 'Christians in Politics - Foundational Principles of a Functional, Democratic and 

Tolerant Society'. Uitgewerkt dat een goed functionerende democratie tenminste twee 

basiskenmerken heeft: een goede morele basis en integere leiders. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?hc_ref=ARQfP7l8nP7cG-sG-CMvk4noWgIFMpj1vUw2gQGksCyljycKmE5afATY9HIg3iEPYCg
https://www.facebook.com/events/190132994930614/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&hc_ref=ARQfP7l8nP7cG-sG-CMvk4noWgIFMpj1vUw2gQGksCyljycKmE5afATY9HIg3iEPYCg
https://www.facebook.com/HotelVelikiNoviSad/?hc_ref=ARQfP7l8nP7cG-sG-CMvk4noWgIFMpj1vUw2gQGksCyljycKmE5afATY9HIg3iEPYCg
https://www.facebook.com/HotelVelikiNoviSad/?hc_ref=ARQfP7l8nP7cG-sG-CMvk4noWgIFMpj1vUw2gQGksCyljycKmE5afATY9HIg3iEPYCg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2025154951068126&set=a.1390756687841292.1073741828.100007209210797&type=3
https://www.facebook.com/pages/Novi-Sad/106342896071173
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7 mei: Christian School visit VS Ambassadeur Pete Hoekstra, plus de steden Gouda en Oudewater 

http://www.tccouncil.org/news-events/news/2018/vs-ambassadeur-hoekstra-maakt-kennis-met-

reformatorisch-onderwijs-nederland-en  

 

 
Gouda, 7 mei 2018 

 

Transatlantic Christian Council 

 

PERSBERICHT 

 

VS Ambassadeur Hoekstra maakt kennis met reformatorisch onderwijs in Nederland en de steden 

Gouda en Oudewater 

 

Maandag was VS-Ambassadeur Hoekstra in Gouda. Hij is sinds januari in Nederland en wil zich 

graag op de hoogte stellen van het onderwijs in ons land, inclusief de reformatorische variant. Hij 

bezocht eerst het Driestar College voor voortgezet onderwijs. Hij woonde daar de weekopening bij 

en sprak een klas leerlingen toe. Tijdens een bijeenkomst op Hogeschool Driestar 

Educatief presenteerden ook andere scholen en instellingen zich,  zoals het Hoornbeeck 

College voor beroepsonderwijs. Met deze drie scholen heeft de ambassadeur direct kennis 

gemaakt met scholen die als de beste van Nederland te boek staan. Ook de Vereniging voor 

Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) was present om toelichting te geven op artikel 23 van de 

grondwet over vrijheid van onderwijs. Het bezoek kwam tot stand op initiatief van Transatlantic 

Christian Council (TCC). Deze organisatie zet zich in voor de ontwikkeling van Trans-Atlantische 

netwerken en beleidsbeïnvloeding bij overheden en internationale organisaties vanuit een 

christelijk perspectief, met extra focus op thema’s als leven, gezin en vrijheid, zoals van godsdienst 

en onderwijs. 

 

Een lunch op het Oude Stadhuis met de Goudse burgemeester Schoenmaker, ambassadeur 

Hoekstra en vertegenwoordigers van TCC en een bezichtiging van de Sint Janskerk sloten het 

bezoek aan Gouda af. 

 

http://www.tccouncil.org/news-events/news/2018/vs-ambassadeur-hoekstra-maakt-kennis-met-reformatorisch-onderwijs-nederland-en
http://www.tccouncil.org/news-events/news/2018/vs-ambassadeur-hoekstra-maakt-kennis-met-reformatorisch-onderwijs-nederland-en
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Vervolgens ging de delegatie naar Oudewater waar ze werd ontvangen en rondgeleid door de stad 

door de Oudewaterse burgemeester Verhoeve. Een receptie met voornamelijk lokale zakenlieden 

vormde de afsluiting van het bezoek aan deze meer dan 750 jaar oude stad. 

  

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/31959031_1145982342211322_5474962045352804352_n_0.jpg?itok=JlwMYJpo
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/32089193_1145982978877925_7342533225744433152_n.jpg?itok=7RwmmsqS
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/32073037_1145982528877970_3606046686226415616_n.jpg?itok=rXILB2HY
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/31957230_1145982275544662_501903749292228608_n.jpg?itok=nA-6ITfv
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/IMG_0116.JPG?itok=jpGnljSy
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/31959040_1145982705544619_3990371526787465216_n.jpg?itok=I-doZyYg
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/32130707_1145984568877766_7106305269935636480_n.jpg?itok=XWx8RBF8
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/IMG_0149.JPG?itok=rx4UjCem
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/31947075_1145986915544198_3726633210231128064_n.jpg?itok=MIbnNR_Z
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9 mei: Family7: Uitgelicht! - Henk Jan van Schothorst over opzeggen van Irandeal. 

https://www.youtube.com/watch?v=CuMaGu8MFBA 

 

 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/20180507_143424.jpg?itok=WlCIHiJw
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/31945083_1145987232210833_1986330792812347392_n.jpg?itok=6WyIo4uu
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/31945035_1145987058877517_8920820856758730752_n.jpg?itok=6C3IcHI2
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/31960844_1145986485544241_4871597995864358912_n.jpg?itok=40yuoOKT
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/31958839_1145986082210948_689071564989136896_n.jpg?itok=wu7GY9Hc
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/31959101_1145986222210934_4971281790212767744_n.jpg?itok=s2DauooX
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/IMG_0152.JPG?itok=bdSDFypR
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/IMG_0236.JPG?itok=GtoMXxwc
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/20180507_152848 (2).jpg?itok=d68sM6w9
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/20180507_154151.jpg?itok=Yl82RERw
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/20180507_161634 (1).jpg?itok=CVkVpZr-
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/20180507_164314.jpg?itok=A5SLFOrk
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11-12 mei: Bijdrage TCC aan onderwijs conferentie in Sofia, Bulgarije 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 12 mei 

Just back home from Sofia Bulgaria, did http://tccouncil.org  workshop on 'Global Governance and 

Genderideology-The struggle for 'the' child at the UN and how it affects us' at http://www.eureca-

online.org/conferences/ : overall theme: The impact that Christian educators can have within a 

nation. 

 

 

 
 

 

 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/tccouncilorg/status/995442384442970112
https://t.co/DzVC60237A
https://t.co/5cGNL83AAV
https://t.co/5cGNL83AAV
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Peter Smith 3x naar New York voor TCC 

 

 
 

Report on United Nations Meetings , Jan to April 2018 

 

NGO committee 29 Jan to 7 Feb 

I attend this meeting each year to assist good NGOs through the accreditation process. 

I had a particular NGO who I was trying to help and the CEO turned up in New York and had not 

Organized to get a pass into the UN. So I will be helping this chap in May. There is another NGO 

called PFOX (Parents and Friends Of gays and X-Gays). I have been trying to get a vote on this NGO 

who was been deferred many years. 

This is also a perfect venue to meet new delegates coming to New York. 

 

Commission on the Status of Women (CSW) 12 to 23 March 

This meeting attracts the most radical feminist and pro-abortion NGOs in the world.  With a lot of 

hard work encouraging the US and other pro-life countries we got a quite good document. The sex 

education wording could have been better. There was only one paragraph on Sexual and 

Reproductive Health with no mention of rights.  They tried to get a reference to “women and girls 

in all their diversity” but this was deleted. What was most encouraging was the statements from 

some pro-abortion NGOs who were at the meeting and despaired as they were making “no 

progress”. 

A summary is at : 

https://www.youtube.com/watch?v=aJV7gwISdUY 

 

Commission on Population & Development (CPD) 9 to 13 April 

I again hosted Prof Teresa Collett from the University of St Thomas, Minnesota, along with twelve 

of her law students. We went to two Missions and had briefings with several friendly delegates. 

This extra show of numbers helps encourage the pro-life countries. On the Thursday evening we 

learnt that the EU was not happy with a very reasonable document. On Friday afternoon the USA 

and the African Group rejected a very bad pro-abortion chairman’s text. My talking point was, “No 

document is better than a bad document”. That was the third time CPD had no outcome document 

in the past four years. 

A summary is at: 

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

Peter Smith 

17 April 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=aJV7gwISdUY
https://www.youtube.com/watch?v=eYGXevN_QGM
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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 

 


