
1 
 

 

 

 

 

Jaarverslag 2018 

 
Transatlantic Christian Council 

  



2 
 

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 01359749 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 

 

Raad van Advies: In oprichting 

 

  

mailto:info@tccouncil.org
http://www.tccouncil.org/


3 
 

Inhoudsopgave 

 

Colofon ......................................................................................................................................................... 2 

Inhoudsopgave ............................................................................................................................................. 3 

Bestuursverslag 2018 ................................................................................................................................... 6 

Januari .......................................................................................................................................................... 8 

8 januari: Workshop docenten Hoornbeeck Amersfoort over Genderideologie ..................................... 8 

10 januari: Persconferentie VS Ambassadeur Hoekstra in zijn Residentie in Den Haag .......................... 8 

24 januari ochtend: Brussels Beraad ........................................................................................................ 9 

24 januari middag: Family7: Uitgelicht! - Henk Jan van Schothorst over de genderdiscussie. ................ 9 

TCC Lustrum Events 24 januari Den Haag Nieuwspoort en 25 januari Driestar educatief Gouda ........... 9 

25 januari: Publicatie Telegraaf pagina TCC: ‘Trump wil Amerika verenigen’ ....................................... 10 

Februari ...................................................................................................................................................... 11 

13 februari: Donorwet in Senaat aangenomen ...................................................................................... 11 

23 februari: Symposium Anti-Semitisme in Amsterdam ........................................................................ 11 

Maart .......................................................................................................................................................... 12 

3 maart: Conferentie in Georgië ............................................................................................................. 12 

TCC bij de VN-Mensenrechten Commissie in Geneve op 23 en 28 maart en 3 april voor Right to Life 12 

23 maart: Ondernemersavondje met Hans Wiegel in Oudewater ........................................................ 13 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. .................................................... 13 

28 maart · Genève, Zwitserland · ........................................................................................................... 13 

April ............................................................................................................................................................ 15 

3 apr. Sigrid Kaag .................................................................................................................................... 15 

5 april: Groep Hoornbeeck studenten met TCC naar het Europees Parlement in Brussel .................... 15 

De Emancipatienota van het kabinet staat vol met gendergekte! ........................................................ 16 

6 april: Opzet Christelijk Netwerk voor het Gezin .................................................................................. 16 

19 april: Platform Normen en Waarden: Bijdrage TCC over thema: ‘Genderneutraal? Oh ja?’ ............ 16 

21 april: Viering 100 jaar SGP ................................................................................................................. 17 

26 april: Aanbieding Kunstwerk 100 jarige SGP aan het Parlement ...................................................... 17 

26-28 april: Bijdrage aan conferentie in Novi Sad, Servië ...................................................................... 18 

Mei .............................................................................................................................................................. 19 

7 mei: Christian School visit VS Ambassadeur Pete Hoekstra, plus de steden Gouda en Oudewater ... 19 

9 mei: Family7: Uitgelicht! - Henk Jan van Schothorst over opzeggen van Irandeal. ............................ 21 



4 
 

11-12 mei: Bijdrage TCC aan onderwijs conferentie in Sofia, Bulgarije ................................................. 22 

Peter Smith 3x naar New York voor TCC ................................................................................................ 23 

Korte biografie Peter Smith .................................................................................................................... 24 

31 mei: Groenkring SGP en 1 juni: Bijeenkomst SGP-Ondernemersplatform – Parlement Den Haag .. 25 

Juni .............................................................................................................................................................. 26 

Mei en juni: Twee stagiares van het Driestar College bij TCC ................................................................ 26 

9 juni: Interview met Todd Huizinga over Transatlantische Betrekkingen in Reformatorisch Dagblad 26 

11 juni: Meeting met VS Minister van Onderwijs Betsy DeVos op residentie Ambassadeur Hoekstra . 27 

11 juni: Business Netwerk borrel Bodegraven met Gert Jan Segers – Lijsttrekker ChristenUnie – voor 

World Servants ....................................................................................................................................... 28 

18 juni – 6 juli: VN – Mensenrechtenraad, 38ste Sessie, Geneve – Verdiepende Bijdrage ................... 28 

28 juni: Faith & Freedom Summit in Brussels attended ......................................................................... 34 

Juli ............................................................................................................................................................... 35 

4 juli: Viering Independence Day op Ambassade VS, Den Haag ............................................................ 35 

23 juli: Lezing over werk TCC voor ECPYouth in Wroclaw, Polen ........................................................... 35 

26 juli: ..................................................................................................................................................... 35 

Todd Huizinga in "Kresta in the Afternoon", radio interview with Ave Maria Radio, based in Detroit . 35 

Augustus ..................................................................................................................................................... 37 

3 augustus: Lezing (namens VOE-SGP) op regionale Balkan leaderships meeting, Fuzine, Kroatie ...... 37 

4 augustus: Radio 1 Interview over Trump: ‘Het gaat mij meer om beleid dan om personen.’ ............ 37 

14 augustus: Wonderlijk bewaard bij instorten brug Genua ................................................................. 38 

September .................................................................................................................................................. 39 

5 – 8 september – Summerschool Wilberforce Foundation .................................................................. 39 

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

Netherlands) ........................................................................................................................................... 39 

24-26 september – Meetings in Wenen ................................................................................................. 40 

27 september – Uitgelicht – Family7 TV over abortus, Siriz en de VN ................................................... 41 

Oktober ....................................................................................................................................................... 42 

1 – 31 oktober: Coen Hermenet dient TCC op kantoor Hoornbeeck-College Gouda ............................ 42 

5 – 27 Oktober – Peter Smith lobbyt bij de VN in New York .................................................................. 42 

25 oktober – VN-rapporteur presenteert rapport over “seksuele oriëntatie en genderidentiteit” ...... 44 

30 oktober - Hoekstra Barendrecht - Bodegraven visit .......................................................................... 45 

30 oktober ’s avonds voor Ondernemers: TCC Business Network Event op Fort Wierickerschans ....... 47 

December ................................................................................................................................................... 48 

Europees Parlement Brussel 4-6 december 2018 .................................................................................. 48 

https://d.docs.live.net/6439fa853e8d7cba/TCC%20files%20Administrator%20(Jolanda)/Jaarverslagen/TCC%20jaarverslag%202018%20NL.docx#_Toc13819965


5 
 

TCC’s Kerst- en Nieuwjaarswens voor 2019: .......................................................................................... 48 

Financieel Jaarverslag klik hier ................................................................................................................... 49 

 

  



6 
 

Bestuursverslag 2018 

Doelstelling 

TCC zet zich in voor de ontwikkeling van een trans-Atlantisch netwerk van voornamelijk Europese en 

Amerikaanse bij overheidsbeleid betrokken mensen om christelijk gedachtegoed in onze 

maatschappijen te bevorderen en goede vertalingen in overheidsbeleid te borgen. TCC beïnvloedt 

overheidsbeleid voornamelijk op internationaal niveau bij internationale instellingen vanuit een 

christelijk perspectief. Het subsidiariteitsbeginsel, waarbij een hogere instantie niet iets moet doen 

wat door lagere instanties kan worden vorm gegeven, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Met een 

kerntaak gerichte overheid wil zij klassieke vrijheden als vrijheid van godsdienst en onderwijs en vrij 

ondernemerschap beschermen en bevorderen, pro-life, met het gezin als hoeksteen van de 

samenleving. Bescherming van de positie van christenen is daarbij een belangrijk doel. 

 

Strategie 

TCC verbindt christenen in een trans-Atlantisch netwerk, doordenkt overheidsbeleid en brengt de 

beste toepassingen in in het publieke debat en tijdens het vormgeven van richtlijnen en beleid bij 

internationale organisaties. Zij ontwikkelt strategische netwerken met partners aan beide zijden van 

de oceaan en bouwt lokale capaciteit op. TCC is nu  zes jaar bezig. Belangrijke mijlpalen onderweg 

waren in het eerste jaar de inaugurele conferentie in Brussel van 4 december 2013, in het 

tweede jaar de events in de Library of Congress en in het Capitool in Washington D.C. van 10-12 

september 2014, en in 2015 de verkrijging van de belastingvrije ANBI-status met terugwerkende 

kracht na een proces van 2,5 jaar. En in 2016 de met bevoegdheden omlijste verkrijging van de 

Raadgevende Status bij de Verenigde Naties en andere internationale organisaties. 

Accreditering bij internationale organisaties is een belangrijk instrument. Dit geeft TCC 

bevoegdheden om zijn doelstellingen effectief te vertalen naar beleid of dat te beïnvloeden op 

plekken waar dat gemaakt wordt. Die bevoegdheid bestaat onder meer uit het recht om officiële 

vergaderingen bij te kunnen wonen, geschreven posities vooraf in te kunnen brengen, in te spreken 

bij vergaderingen, officiële overheidsdelegaties te ontmoeten, parallelle events tijdens 

vergadersessies te organiseren en deel te nemen aan debatten, interactieve dialogen, 

paneldiscussies en informele meetings. Bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 

(OVSE - in Wenen en Warschau) en bij de Verenigde Naties (VN – voornamelijk in New York, Wenen 

en Geneve) maakt TCC gebruik van deze bevoegdheden. Bij Europese Instellingen als de Europese 

Unie (EU) in Brussel en Straatsburg, het EU Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA – Wenen) 

heeft TCC ook geaccrediteerde toegang. 

 

Resultaten 

Op uitnodiging en op eigen initiatief heeft TCC actief haar gedachtegoed verspreid voornamelijk in 

Europa en Noord-Amerika. In christelijke kring en daarbuiten, bij politici, academici, diplomaten, hoge 

ambtenaren, zakenlieden, ngo’s, journalisten, denktanks en achterban. Onder druk staande zaken als 

vrijheid van onderwijs, godsdienst, het gezin en veiligheid stonden centraal. TCC bleek een welkome 

Trans-Atlantische verbinder van christenen op overheidsniveau te zijn en effectieve netwerken worden 

opgebouwd. 

Met verdere actie via media en input aan politici werd overheidsbeleid vanuit een christelijk 
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perspectief beschermd en aangemoedigd. Een overzicht van concrete activiteiten vindt u in dit 

jaarverslag. 

 

 

Evaluatie 

Al uit de evaluatie van de laatste jaren kwam naar voren dat het zwaartepunt van de activiteiten van 

TCC naast visieontwikkeling meer zou komen te liggen op advocacy en lobby. Met name met de 

accreditaties is daar gevolg aan gegeven. De processen van de aanvragen bij de OVSE en de VN 

werden al begin 2015 opgestart, en bij de laatste pas in juli 2016 positief afgerond. Hiermee is 

gerichtere invulling gegeven aan de statutaire doelstellingen en de in het beleidsplan 2014-2016 en van 

2017-2019 genoemde feitelijke werkzaamheden van TCC en met name aan de daarin genoemde 

WERKwoorden: ontwikkelen, bevorderen, beïnvloeden, aanmoedigen en beschermen. Het niche gebied 

richt zich in toenemende mate richting internationale organisaties en de focus gebieden op leven, gezin 

en vrijheden als vrijheid van godsdienst en onderwijs. Tegelijkertijd houden we onze ogen open voor 

verdere mogelijkheden. De bestrijding van de sterk opkomende genderideologie is een belangrijk 

onderwerp geworden in de werkzaamheden van TCC. 

 

2019 en verder 

Het bestuur is akkoord met het voorstel en budget voor een 3-jarig project van 1 januari 2019 tot 31 

december 2021. Titel is: ‘Voor Leven, Gezin en Vrijheid bij VN, EU en OVSE En Versterking 

Transatlantische Band (NL-VS)’ met als motto: ‘Vrij onverveerd, Uw dienaar ’t allen stond’.  

Hiermee zullen we ten eerste onze consultatieve status bij internationale organisaties zoals de Verenigde 

Naties, de Europese Unie en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa gebruiken om de 

bescherming van klassieke vrijheden te versterken en de aanval van een bedreigend secularisme te keren. 

Ten tweede zullen we, als onvervangbare bondgenoten, de trans-Atlantische banden op verschillende 

manieren versterken. Om dit werk gedegen te kunnen doen willen we permanent toezicht kunnen 

hebben bij genoemde internationale organisaties en lidstaten. Daarvoor is substantiële financiële steun 

een voorwaarde.  

 

Bodegraven, 11  juli 2019 

H.J. van Schothorst 

Voorzitter / Bestuurder 
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Januari 

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  

 

  

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
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Februari 

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! 

 

 

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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Maart 

 

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 

 

 
 

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. 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/tccouncilorg/status/970020489044348928
https://twitter.com/hashtag/ycd?src=hash
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
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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! 

 

 
 

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 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/tccouncilorg/status/977321443938766848
https://twitter.com/hans_wiegel
https://twitter.com/PieterVerhoeve
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
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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. 
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April 

3 apr. Sigrid Kaag 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg  

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! 

 
 

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 

 

 
 

 

 

https://twitter.com/tccouncilorg/status/981285767078129665
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/SigridKaag
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
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De Emancipatienota van het kabinet staat vol met gendergekte! 

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  

 
 

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.  

 

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
https://www.rmu.nu/waardenennormen
https://www.rmu.nu/
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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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/tccouncilorg/status/987692164313382912
https://twitter.com/SGPnieuws
https://twitter.com/markrutte
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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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Mei 

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 

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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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. 

 

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%20(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%20(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 

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

Korte biografie Peter Smith 

Peter Smith 

 

Chief Administrative Officer to the UN 

For Transatlantic Christian Council 

Peter Smith werd geboren in Hobart Tasmania, Australië. Hij groeide op op een grote boerderij en 

was de eerste in zijn familie die een universitair diploma behaalde en in 1973 als Bachelor of 

Engineering. Hij werkte zestien jaar in de industrie en bij de overheid, als professionele ingenieur, in 

het hogere en middenkader. 

Peter werd bekeerd de eerste keer dat hij het Evangelie hoorde op 28 november 1980 op een BBQ in 

Melbourne, Australië. Hij voelde een roeping om theologie fulltime te studeren in Glasgow, 

Schotland in 1986 en bracht twee jaar door bij het Bible Training Institute. Op dit college raakte hij 

voor het eerst betrokken bij de pro-life groep de Society for the Protection of Unborn Children 

(SPUC). 

In 1994 begon hij voltijds te werken voor SPUC en heeft sinds januari 1995 VN-vergaderingen 

bijgewoond in New York en de rest van de wereld. Dit werk omvatte een leidende rol met de coalitie 

van Pro / Life, Pro / Family NGO's uit de hele wereld. Zij pleitten voor zaken als pro-leven, pro-familie, 

ouderlijke rechten, religieuze overtuiging en nationale soevereiniteit. Hij schrijft momenteel een 

boek over zijn eerste tien jaar werk bij de VN. In totaal heeft hij meer dan 140 bijeenkomsten 

bijgewoond en veel diplomaten leren kennen uit landen over de hele wereld. Hij is een expert-

netwerker en kan goed overweg met mensen uit alle delen van de wereld. Sinds 1996 

vertegenwoordigt hij ook de International Right to Life Federation bij de VN. 

Hij heeft veel artikelen geschreven over pro-life-kwesties in het Verenigd Koninkrijk en in het 

buitenland. Ook heeft hij op vele pro-life conferenties en trainingen gesproken en in veel kerken in 

het Verenigd Koninkrijk, Nederland, de VS, Polen, Sri Lanka, Nigeria, Kenia, Trinidad en Australië 

https://www.youtube.com/watch?v=eYGXevN_QGM
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gepreekt. Hij was ook actief in het Brexit-proces en hield een toespraak op een christelijke 

conferentie over waarom het VK de EU zou moeten verlaten. 

Zijn familie was altijd actief in hun gemeenschap, zijn vader, oom en grootvader waren alle lokale 

adviseurs op Bruny Island, Tasmanië waar ze woonden. 

Sinds november 2017 is hij werkzaam als consultant voor TCC die hij vertegenwoordigt bij de VN in 

New York. Hij heeft vier vergaderingen bijgewoond in 2018 en plant nog twee bezoeken aan New 

York later in het jaar. 

 

Hij is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen en drie kleinkinderen en woont in Prestwick, 

Schotland, Verenigd Koninkrijk. 

 

Hij heeft een youtube-kanaal: Peter Smith - Pro Life Ministries 

https://www.youtube.com/results?search_query=peter+smith+pro+life+ministries 

Blog: Peter Smith Pro-Life Ministries 

http://petersmithpro-lifeministries.blogspot.com 

Volg hem op twitter: @PeterCamSmith 

 

 

31 mei: Groenkring SGP en 1 juni: Bijeenkomst SGP-Ondernemersplatform – Parlement 

Den Haag 

“Het wapperen der nationale vlag is een verheugend zinnebeeld van de onafhankelijkheid des lands.” 

Groen van Prinsterer, Het Nederlandsche zendelinggenootschap (1848) 

Met bovenstaand citaat van Groen en onderstaande prikkelende vraagstelling werd op 31 mei, 

19.30 uur in de Tweede Kamer (Dreeskamer), het thema voor deze SGP-avond, ter blijvende studie 

en nagedachtenis van staatsman Groen (ook van belang voor TCC), aangekondigd: Symboolpolitiek 

 

“Politiek leeft bij gratie van het woord en christelijke politiek leeft bij gratie van het Woord.  Tegelijk 

lijken symbolen op veel burgers minstens zo sterk te werken als woorden. Het voorstel bijvoorbeeld 

om de nationale driekleur in het parlement te laten wapperen, geeft sommigen een diep gevoel van 

verbondenheid, terwijl het op anderen werkt als een rode lap op een stier. Hoe moeten christenen 

eigenlijk omgaan met nationale symbolen? Kunnen we er gezond gebruik van maken of dienen we 

ons verre te houden van elke zweem van nationalisme? Welke symbolen zouden christenen op het lijf 

geschreven moeten staan? Om het kruis kunnen we in ieder geval niet heen. Het vormt immers het 

centrum van de christelijke boodschap en het heeft zijn sporen diep in de geschiedenis van Europa 

getrokken. Welke plaats dient het kruis in te nemen in de boodschap van christenen in de 

hedendaagse politiek? Welk licht werpt het kruis bijvoorbeeld op debatten over ‘voltooid leven’?” 

 

Deze avond heeft prof. dr. A. van de Beek voor ons een inleiding houden. Hij is emeritus hoogleraar 

symboliek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is ook werkzaam aan de universiteit van 

Stellenbosch in Zuid-Afrika.  

 

https://www.youtube.com/results?search_query=peter+smith+pro+life+ministries
http://petersmithpro-lifeministries.blogspot.com/
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Juni 

Foto 2: Op 1 juni was Henk Jan van Schothorst uitgenodigd om deel te nemen aan een boeiende 

bijeenkomst van het Ondernemers platform van SGP. Minister Wiebes van Economische Zaken hield 

daar een boeiend betoog, alsook Chris Stoffer, Tweede Kamer lid van de SGP. 

 

 
 

Mei en juni: Twee stagiares van het Driestar College bij TCC 

Rond de mei vakantie heeft TCC het genoegen gehad om twee stagiares van het Driestar College te 

herbergen. Zij hebben heel nuttig werk verricht voor TCC, zoals het vertalen van diverse documenten 

in het Engels. Ook hebben zij goed werk verricht bij het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur 

Hoekstra aan het Driestar College en Gouda op 7 mei. Op 6 juni deden de leerlingen verslag op een 

ondernemersavond van het Driestar College op het Business2School event.  

(https://nl.usembassy.gov/ambassador-hoekstra-visits-gouda-and-

oudewater/?_ga=2.63648047.1471043874.1533663037-260815345.1533111349) 

 
 

9 juni: Interview met Todd Huizinga over Transatlantische Betrekkingen in 

Reformatorisch Dagblad 

Intro redactie: ‘De liefde tussen Amerika en Europa lijkt bekoeld. Zeker nu Washington het 

atoomakkoord met Iran heeft opgezegd. Of is dit slechts een bescheiden ruzie in een verder goed 

functionerend huwelijk? Todd Huizinga: “We zijn nog steeds de belangrijkste bondgenoten in de 

wereld”.’ 

Voor de PDF versie, klik hier. 

file:///C:/Users/henkj/Downloads/20180609-ACC-MAIN-010_011%20(2).pdf
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11 juni: Meeting met VS Minister van Onderwijs Betsy DeVos op residentie 

Ambassadeur Hoekstra 

Henk Jan van Schothorst, 11 juni · Twitter 

Had a great meeting with inspiring US Secretary of Education @BetsyDeVosED on Dutch 

educational system, it's various school choice options, the importance of well working parent 

associations and freedom of education, with @DickDeVos and @usambnl at his residence. 

@usembthehague https://t.co/lZl7o5i6Ro  

(https://nl.usembassy.gov/u-s-secretary-of-education-betsy-devos-visits-the-

netherlands/#.WyLTzyq97Fw.twitter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?hc_ref=ARQ7BfrZB8mWmSmBqoIRgCUulu1H1oJe1jgp2RSzs3CChwMpfKBA_mNwoQszolng1Kk&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2045435079040113&set=a.1494489470801346.1073741830.100007209210797&type=3
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F&h=AT3gqNbj11M0NV1Ya4AP3ZuQw9mqDfcvxzSXZZZhngX50aV8Iv1I-HKxG2vR-Xwkchbl7gUiEXiNNS1Kr76lpv-9sqRYVrfdW5wHCz58ZxzKacQH2fBfy25R9t681Or2T8i2CPUy_8IamONUH7gvs0xG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F&h=AT3gqNbj11M0NV1Ya4AP3ZuQw9mqDfcvxzSXZZZhngX50aV8Iv1I-HKxG2vR-Xwkchbl7gUiEXiNNS1Kr76lpv-9sqRYVrfdW5wHCz58ZxzKacQH2fBfy25R9t681Or2T8i2CPUy_8IamONUH7gvs0xG
https://t.co/lZl7o5i6Ro
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11 juni: Business Netwerk borrel Bodegraven met Gert Jan Segers – Lijsttrekker 

ChristenUnie – voor World Servants 

In het kader van een fondswervingsavond van vijf jongeren voor het gaan helpen bouwen en 

renoveren van een cacaocentrum in Ecuador kwam Gert Jan Segers iets vertellen over politiek, 

business en vrijwilligerswerk. In Bodegraven nog al liefst, een thuiswedstrijd. Het was, als altijd met 

Gert Jan, een mooie en enthousiasmerende avond! 

 

18 juni – 6 juli: VN – Mensenrechtenraad, 38ste Sessie, Geneve – Verdiepende Bijdrage 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 

Mijn belangrijkste bijdrage tijdens de 38e zitting van de VN-Mensenrechtenraad (Genève, 18 juni-6 

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

erkenning-van-gender-identiteit-gen%C3%A8ve-26 … Als input voor het rapport van de VN Expert 

Seksuele Oriëntatie en Gender Identiteit voor de Algemene Vergadering van de VN in New York 

oktober'18 

 

 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://t.co/OH57eGhjYU
https://t.co/OH57eGhjYU
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Verslag en bijdrage (vertaald in het Nederlands): 
 

Bodegraven, 20 juni 2018  
Verslag van bijeenkomst en presentatie Transatlantic Christian Council aan open 
Consultatie van de Onafhankelijke Expert op 19 juni in de VN Mensenrechtenraad in 
Geneve  
 
18 juni 
Op dag 1 van de 38e zitting van de Mensenrechtenraad, die duurt van 18 juni - 6 juli, direct 
na de opening van de sessie met enkele hoogwaardigheidsbekleders als de Britse minister 
van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, stond de nieuw aangestelde onafhankelijke expert 
inzake seksuele oriëntatie en gender Identiteit Victor Madrigal-Borloz stond op de agenda. 
(Https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx ). 
 
Alsof dit onderwerp de nummer 1 prioriteit is van een 3 weken durende Human Rights 
Council-sessie, kreeg hij het woord om zijn rapport toe te lichten (https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ G18 / 132/12 / PDF / G1813212.pdf? OpenElement) en om 
respons van lidstaten, multilaterale instanties en een lijst met 64 ngo's (bijgevoegd) te 
verkrijgen. Alleen staten die positief stonden tegenover het Sogi-mandaat reageerden op 
hem en stelden vragen over hoe ze het best kunnen helpen bij de implementatie van het 
Sogi-mandaat in hun beleid. 
 
De staten die tegen de Sogi-mandaathouder stemden, waren grotendeels afwezig of 
reageerden alleen op de 'speciale rapporteur voor de vrijheid van vreedzame vergadering en 
van verenigingen', die samen met de SOGI-expert op de agenda stond. 
Zoals te zien is op de bijgevoegde lijst was de overgrote meerderheid van de ngo's 
voorstander van het Sogi-mandaat. 
 
19 juni 
Bij geval had ik gezien op de webpagina van de IE SOGI dat er de volgende dag, 19 juni een 
aparte bijeenkomst was:  
(https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/LegalRecognition.aspx ): 
'Open consultation on legal recognition of gender Idendtity and Destigmatization through 
Depathologization '. Als doelstellingen van dit overleg wilde de expert: 
- van gedachten te wisselen over wettelijke erkenning van genderidentiteit en 
destigmatisering in verband met depathologisatie (voor degenen die niet wisten wat dat 
betekent: het proces van het komen tot beschouwing van een voorheen medische 
aandoening als een gezondheids- of gedragstoestand); 
- Benoeming van mogelijke goede praktijken en hiaten op internationaal, regionaal en 
nationaal niveau over de twee onderwerpen van de raadpleging; 
- Het bieden van een platform van dialoog tussen deelnemers voor uitwisseling van 
ervaringen, kennis en geleerde lessen. 
De verkregen informatie kan worden gebruikt voor het rapport van het IE aan de Algemene 
Vergadering, dat in oktober 2018 in New York zal worden gepresenteerd. 
 

De Independent Expert was er duidelijk over dat hij de 6 fundamenten voor het mandaat 

vasthield, zoals gepresenteerd en uitgelegd tijdens de eerdere consultatie op 24 en 25 

januari in 2017 door zijn voorganger Vitit Muntarbhorn (afgetreden omwille van 

gezondheidsredenen). De eerste twee fundamenten (criminalisering van same-sex-relaties 

en effectieve anti-discriminatiemaatregelen) werden uitgewerkt in het rapport van de eerste 

mandaathouder in 2017, de derde en vierde (genderidentiteit en depathologisatie) zullen 

centraal staan in het komende rapport van oktober. Op mijn twintig fundamentele 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/LegalRecognition.aspx
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mondelinge en duidelijk gestelde vragen over de onderbouwing van het mandaat tijdens de 

consultatie op 25 januari 2017 heb ik nooit echt antwoord gekregen. Daarom koos ik ervoor 

om niet ngo nummer 65 te zijn in de plenaire sessie, met slechts 2 minuten spreektijd in een 

lange rij, maar om deze raadpleging bij te wonen en die 20 fundamentele vragen opnieuw op 

te voeren, opnieuw in een speech van 5 minuten. Vooral ook omdat de onderwerpen, waar 

een aantal van mijn vragen betrekking op hadden, dezelfde waren gebleven.  

Toen ik 's ochtends op 19 juni aankwam in het hoofdgebouw van de VN-vergadering, zag ik 

dat de vergadering niet aangekondigd was op de vergader-schermen. Het was ook niet rond 

de plenaire zaal XX, maar via een lange gang in een ander gebouw in kamer XI. Ondanks 

deze niet over-duidelijke aankondiging (ik zag het toevallig op de IE SOGI-webpagina) was 

de zaal met lange rijen tafels met microfoons helemaal vol met, geschat op grond van 

getelde stoelen, ongeveer 20 vertegenwoordigers van pro - sogi-lidstaten en meer dan 100 

voornamelijk LGBTIQ-mensen of vertegenwoordigers van hun organisaties. De vergadering 

was van 10:00 – 13:00 uur. Zoals ik destijds ook deed bij Vitit Muntarbhorn ging ik voor de 

vergadering naar de nieuwe IE SOGI Victor Madrigal-Borloz, gaf hem de hand en zei dat 

mijn bijdrage niet zijn mening zou weergeven, maar dat het over zaken ging en dat het niet 

tegen hem of iemand anders gericht zou zijn. 'Dat is waarom wij hier zijn', antwoordde hij 

terecht en ik was het er volledig mee eens.  

Mijn Bijdrage: 

 

Bijdrage Transatlantic Christian Council aan 

 

Open consultatie over wettelijke erkenning van Gender Identiteit en 

Destigmatisering door Depathologisatie 

 

Mandaat: onafhankelijke expert over seksuele oriëntatie en genderidentiteit 

 

Genève, 19 juni 2018 - 10:00 tot 13:00 uur, Palais des Nations, zaal XI 
 

Geachte onafhankelijke expert op SOGI, geachte heer V(ictor) Madrigal-Borloz, 

 

Namens en als directeur van de Transatlantic Christian Council, een organisatie met een speciale 

consultatieve status bij de Verenigde Naties, wil ik u bedanken voor het bieden van de gelegenheid om 

van gedachten te wisselen en enkele vragen te stellen. We doen dit op een vriendelijke manier, maar 

we zijn op zoek naar duidelijkheid. De achtergrond is dat we ons zorgen maken. 

 

Het is geen geheim dat uw mandaat vanaf het begin zeer controversieel was. Een meerderheid van de 

lidstaten van de VN heeft niet voor uw mandaat gestemd. [Geneva HRC-juni 2016: voor 23, tegen 18, 
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onthoudingen 6; AVVN van New York eind 2016: voor: 84, tegen: 77, onthoudingen: 16]. Dit komt 

door conflicterende wereldbeelden en religieuze principes. Voor onze Raad lijkt het erop dat de 

promotors van dit mandaat een gemeenschap van verdeelde naties creëren in plaats van de Verenigde 

Naties. [V(raag) 1] Hoe ervaart u deze realiteit en hoe gaat u de tegengestelde opvattingen in verband 

met uw mandaat aanpakken? 

 

Uw aanbeveling 81 (d) (in rapport A/ HRC/ 38/43) luidt: "Open de dialoog met opinieleiders, inclusief 

religieuze leiders, om een aanpak te bevorderen die seksuele en genderdiversiteit respecteert, en deze 

dialoog integreren in het educatieve en socialisatieproces voor empathie vanaf jonge leeftijd; '. 

 

Het lijkt erop dat u van plan bent om tegengestelde wereldbeelden met elkaar te verzoenen. [V 2] 

Probeert u volledig inclusieve interpretaties van religie en andere overtuigingen te vinden en te 

verspreiden, met ruimte voor genderdiversiteit? [V 3] Zegt u eigenlijk niet dat u religies wilt 

overtuigen of uitleggen hoe ze hun eigen overtuigingen moeten interpreteren? [V 4] Zult u religieuze, 

politieke en gemeenschapsleiders respecteren als hun standpunten tegengesteld zijn aan of verschillen 

van uw opvattingen over LGBT-kwesties? [V 5] Of gaat u ervan uit dat uw mening de hunne moet 

vervangen? 

 

En [V 6] wat wordt er bedoeld met 'LGBTI-mensen in staat stellen volledig te associëren met het 

gezinsleven' zoals uw voorganger het noemde? (Hij liet deze vraag onbeantwoord, ik bracht hem naar 

voren tijdens de ngo-consultatie-vergadering in Genève op 25 januari 2017). [V 7] Is dit nog steeds 

een doel? [V 8] En zo ja, verwijst dit dan naar het homohuwelijk of de adoptie van kinderen door 

paren van gelijk geslacht en de wettelijke erkenning daarvan? Dat lijkt om het geval te zijn omdat u op 

een positieve manier schrijft in uw rapport over 'huwelijk tussen gelijkgeslachtelijken' en 'diverse 

(soorten) families' (par 4, 35 en 62) en 'adoptie van kinderen door personen van hetzelfde geslacht' 

(par 14 in Argentinië). [V 9] Zult u het feit respecteren dat de meeste naties beweren dat het huwelijk 

tussen een man en een vrouw is? [V 10] Ziet u het als uw taak en binnen de grenzen van uw mandaat 

om dergelijke wetten aan te passen? 

 

Volgens de consensusdocumenten van de VN zijn het de natuurlijke ouders die verantwoordelijk zijn 

voor de opvoeding van hun kinderen volgens hun eigen overtuigingen, niet die van de VN. In het licht 

van de VN-conventie van de Rechten van het Kind, waarin staat dat kinderen het recht hebben om te 

weten wie hun ouders zijn en door hen verzorgd te worden. [Q 11] Heeft u de rechten van het kind in 

deze zaken overwogen? [Q 12] Kent u het overvloedige onderzoek waaruit blijkt dat kinderen het 

beste presteren wanneer zij door zowel hun moeder als hun vader worden opgevoed? [Q 13] Klopt dat, 

of zijn de verlangens of vermeende rechten van volwassenen belangrijker dan dit basisrecht van het 

kind? 

 

In uw aanbevelingen (par. 97) wordt onderwijs meerdere malen genoemd als een gereedschap of 

instrument. Zoals 'het ontwerpen en uitvoeren van publieke campagnes, inclusief seksuele voorlichting 

en het formuleren van onderwijsbeleid om schadelijke sociale en culturele vooringenomenheid, 

misvattingen en vooroordelen aan te pakken'. Samen met uw eerste aanbeveling (par. 89), waarin u 

stelt dat 'staten een combinatie van wetten, beleid en andere maatregelen moeten nemen die zijn 

toegesneden op een specifieke context', leidt dit tot een vraag over uw mening en standpunt ten 

aanzien van de gelijke status van fundamentele vrijheden. 

 

Er zijn veel op geloof gebaseerde scholen, ziekenhuizen en andere religieuze verenigingen en 

organisaties over de hele wereld. [V 14] Gaat u dergelijke fundamentele vrijheden respecteren, zoals 

de vrijheid van godsdienst, vereniging en onderwijs binnen deze instellingen? 

 

[V 15] Is het uw bedoeling om te bevorderen dat staten en scholen transgenders of gender-vloeiende 

mensen (dus diegenen met zogezegd een wisselend geslacht, net naar hoe men zich op bepaald 

moment voelt) moeten toestaan om de toiletten, kleedkamers en douches van het andere geslacht te 

gebruiken? Dergelijk beleid wordt in een aantal westerse landen beproefd, maar zal hopelijk snel 

gekeerd worden, vooral vanwege de onveiligheid, onzekerheid en het ongemak dat ze veroorzaken. De 
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meerderheid van de mensen in de wereld vindt dergelijk beleid onaanvaardbaar, zeker ook omdat 

vrouwen en meisjes hierdoor een groter risico lopen op misbruik. 

 

Voor onze Raad (Council-TCC) en voor veel staten en veel mensen roept uw mandaat meer 

bezorgdheid en vragen op dan dat het antwoorden geeft en oplossingen biedt. 

 

Een paar laatste vragen. 

 

[V 16] Gaat u de soevereiniteit van staten respecteren? [V 17] Hoe bent u van plan om staten 

aansprakelijk te stellen voor discriminatie wanneer er geen internationale overeenkomst bestaat over 

de wettelijke definitie van SOGI- of SOGI-discriminatie? [V 18] Beschouwt u de vrijheid van 

godsdienst als ondergeschikt aan antidiscriminatie? Dit zijn allemaal vragen van cruciaal belang. 

 

Geachte expert, we kijken uit naar uw antwoorden. 

 

Henk Jan van Schothorst 

 

Uitvoerend directeur, Europees bureau 

Trans-Atlantische Christelijke Raad 

Krooslaan 11, 2411 ZP Bodegraven, Nederland 

+31 6 558 38 607, info@tccouncil.org, www.tccouncil.org 

 

Bijlage:  

Wetenschappelijk (en ander) Bewijs van zegeningen van en steun voor het natuurlijke  

Gezinsleven (2-pager), zoals u in uw reactie op deze speech hebt gevraagd 

 

Anders dan de consultatie van januari 2017, waar we (alleen) de goede oude Ruben Navarro 

aan onze kant hadden - ik citeer een paragraaf uit zijn verslag over die bijeenkomst als 

annex - was ik nu de enige met een (sterk) afwijkende stem. Na verschillende staten 

behoorde TCC tot de eerste 10 sprekers uit de zaal. Net als in 2017 kon je opnieuw een 

speld horen vallen toen ik mijn bijdrage presenteerde. In tegenstelling tot zijn werkwijze, 

waar de IE na een aantal bijdragen reageerde met een kort bedankje en respons, besloot hij 

direct op mijn bijdrage te reageren, ook ongeveer 5 minuten lang. Helaas is de vergadering 

niet op video opgenomen. Daarom kan ik alleen enkele dingen delen van zijn reactie vanuit 

mijn korte aantekeningen en herinnering aan gisteren. 

Zijn reactie was behoorlijk fel. 
* Eerst zei hij dat een meerderheid van VN-lidstaten heeft ingestemd met het opzetten van 
de IE SOGI en dat ik mijn onderzoek beter had moeten doen. [Maar ik had gelijk: 84 staten 
vóór, 77 tegen en 16 onthoudingen in december 2016 in New York waar ik aanwezig was: 
een meerderheid van de lidstaten stemde niet voor dit zeer controversiële mandaat]. 
* Toen zei hij dat hij was aangesteld als IE SOGI en dat we niet naar dergelijke discussies in 
het verleden moeten kijken, maar vooruit moeten kijken naar de uitvoering van het mandaat. 
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* Vervolgens gaf hij commentaar op enkele woorden die hij had opgemerkt in mijn bijdrage, 
zoals mishandeling, opdringerigheid, controversiële seksuele levensstijlen en identiteiten, 
strijd over gezamenlijk gebruik van (trans)gender-fluïde personen van wc, kleedkamer en 
douche, druk, dwang. Hij nodigde me 'vriendelijk' uit om deze woorden te veranderen omdat 
zo'n harde bewoording intimiderend zou zijn voor de mensen in deze zaal en elders. Hij 
voelde mijn presentatie als agressief met deze formuleringen. 
* Hij vroeg ook om hem wetenschappelijk bewijsmateriaal te sturen (ten laatste deze 
komende vrijdag 22 (of zaterdag 23) juni), die mijn beweerde feiten ondersteunt, zoals: 
- dat het huwelijk tussen een man en een vrouw het best is en wordt onderhouden door de 
meeste naties; 
- overvloedig onderzoek toont aan dat kinderen het beste opgroeien wanneer ze opgevoed 
worden door zowel hun moeder als vader; 
- dat een meerderheid van de wereldbevolking vindt dat dergelijk beleid (zoals het toestaan 
van transgenders en gender-vloeibare mensen om de toiletten, kleedkamers en douches van 
het andere geslacht te gebruiken) onaanvaardbaar is; ook moest ik aantonen dat het een feit 
is dat het met name vrouwen en meisjes hierdoor een groter risico lopen op misbruik. 
* Hij zei ook dat hij alleen 'de dialoog zou voortzetten binnen de grenzen van het mandaat' 
(zoals hij het ziet), en dat hij daarom de uitzondering heeft gemaakt om direct en uitgebreid 
op mij te reageren om dit heel duidelijk te maken. 
 
Na deze soort van berisping volgde ik de bijeenkomst en luisterde naar de andere bijdragen. 
Aan het eind ging ik rechtstreeks naar het IE om enkele dingen helderder te krijgen en ik 
drukte mijn oprechte wens uit om met hem samen te werken, hoewel met verschillende 
opvattingen, op een wederzijds respectvolle en vriendelijke persoonlijke basis. Dat was echt 
het geval tussen z’n voorganger Vitit en mij. Dit resulteerde opnieuw in een vrij lang gesprek, 
waarbij ik me bereid verklaarde om naar bewoordingen in mijn bijdrage te kijken. Verder 
vroeg hij herhaaldelijk of, en zo ja waarom, ik iets had tegen de betrokken personen. Ik zei: 
Niets, ze zijn allemaal van dezelfde waarde, allemaal geschapen naar het beeld van God, en 
dat ik ze allemaal liefheb. Wat dan het probleem was. Ik zei dat ik niet zou voorkomen dat 
mensen een verschillende levensstijl zouden leiden, maar dat ook mensen met daarvan 
verschillende opvattingen het recht moeten hebben om bijvoorbeeld hun kinderen naar hun 
eigen opvattingen in vrijheid onderwijs te mogen geven. Ook op scholen, en dat de vrijheid 
van onderwijs en godsdienst als grondrecht gelijkelijk moet worden gerespecteerd. Ik zei dat 
veel mensen, als christenen, wat ik ook ben (of probeer te zijn), in de waarheid (van 
Hogerhand) van de Bijbel geloven. In het licht daarvan vroeg hij mijn mening over 
verschillende soorten relaties, of ik echt geloofde dat ze niet goed of acceptabel waren. Toen 
antwoordde ik: 'Ik ben niet God', hiermee bedoelend dat ik geloof dat wat God ons in de 
Bijbel heeft geopenbaard, de onweerlegbare en echte waarheid is, ook over relaties. - Toen 
deed hij een stap achteruit en hij zei heel beslist: 'Dit is de grens van ons gesprek.' Ik vroeg 
waarom, of het niet mogelijk was om verschil van opvatting en personen te scheiden en 
vroeg of hij bereid was om een foto met mij en hem te hebben. Nee, zei hij, dat kon de indruk 
wekken dat we een gemeenschappelijke basis hadden en dat was niet het geval. Ik zei: Vitit 
vond het prima om dit te doen. Hij antwoordde: ik ben geen Vitit. Een losse handdruk was 
een laatste ding dat hij niet kon weigeren. 
 
Enkele conclusies zonder volledig te zijn: 
- De nieuwe IE SOGI lijkt meer 'radicaal' (als ik het zo mag zeggen) dan de vorige 
- Jullie zijn van harte welkom om uiterlijk op vrijdag 22 juni wetenschappelijk bewijsmateriaal 
te sturen over de hierboven genoemde zaken 
- We kunnen als organisaties/ personen overwegen om uiterlijk vrijdag een 
gemeenschappelijke brief aan de nieuwe IE te ondertekenen.  
- Ik heb hem beloofd mijn bijdrage en enkele ondersteunende documenten rond vrijdag te 
verzenden 
 
Er kan ongetwijfeld meer worden gezegd over deze bijeenkomst, maar ik laat het op dit 
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moment even hierbij. Suggesties, ideeën en reactie welkom. Ik heb de reactie van de VS op 
de SOGI-expert vanaf maandag vastgelegd, die volgens mij misschien krachtiger kon (maar 
beter dan alle Europeanen samen), maar wat een van de laatste interventies van de VS zou 
kunnen zijn voordat de VS zich een dag later terugtrokken uit de VN-Mensenrechtenraad, 
een stap die ik heel goed kan begrijpen en die ik zeer respecteer!  
 
Met vriendelijke groet, H.J. van Schothorst 
 
Annex: 1 paragraaf uit een rapport van de eerste consultatie meeting op 25 januari 2017:  
Transatlantic Christian Council (TCC) sprak vanuit een pro-gezinsperspectief over een aantal 
kwesties, waaronder de onwettigheid van het sogi-mandaat, de mogelijke oplegging van 
acceptatie door landen van een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht, burgerlijke 
partnerschappen, adoptie, vrije toegang transgenders tot dames en heren wc’s, kleedkamers 
en douches, religieuze vrijheid, vrijheid van vereniging binnen het geloof op basis van 
organisaties, het recht van kinderen op een moeder en een vader, en het recht van ouders 
om hun kinderen op te voeden volgens hun overtuigingen en waarden. Veel van deze 
kwesties overlappen de bijdrage van ADF (Alliance Defending Freedom) International en 
tegen de tijd dat ADF International moest spreken, waren de interventies beperkt tot twee 
minuten, dus hoewel we onze schriftelijke interventie hebben ingekort, was de mondelinge 
presentatie vooral gericht op het gevaar van "hate speech" -wetten en de bedreigingen voor 
de vrijheid van geweten van oprechte en goedbedoelende mensen van het geloof als 
resultaat van te ver reikende anti-discriminatie wetgevende kaders. De Onafhankelijke 
Expert reageerde op de TCC door zich te distantiëren van het gezegde over het 
homohuwelijk en de adoptie, en weigerde duidelijk te zeggen of hij deze zaken al dan niet als 
fundamentele mensenrechten beschouwde krachtens de verdragen, maar impliceerde dat ze 
niet zijn onmiddellijke prioriteiten vormden op dit moment. Hij heeft echter niet gereageerd op 
de andere vragen van de TCC, noch op de aanvullende vragen van ADF International. 

28 juni: Faith & Freedom Summit in Brussels attended 

http://www.acreurope.eu/event/faith_and_freedom_summit  

 
  

http://www.acreurope.eu/event/faith_and_freedom_summit
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Juli 

4 juli: Viering Independence Day op Ambassade VS, Den Haag 

https://nl.usembassy.gov/embassy-celebrates-the-american-road-trip-on-independence-day/  

 
 

23 juli: Lezing over werk TCC voor ECPYouth in Wroclaw, Polen 

Lecture ‘'Lobbying for Human Dignity at an International Level'' by Mr Henk Jan van Schothorst, 

Transatlantic Christian Council. Klik hier voor het programma. 

 
 

26 juli:  

Todd Huizinga in "Kresta in the Afternoon", radio interview with Ave Maria Radio, based 

in Detroit 

The interview was broadcast on the program "Kresta in the Afternoon," hosted by Al Kresta, who is a 

broadcaster, journalist, author and President and CEO of Ave Maria Radio. 

 

Here's some info on Kresta in the Afternoon, from Ave Maria Radio's website: 

 

"Heard on more than 350 stations and Sirius Satellite, Kresta in the Afternoon looks at all areas of life 

through the lens of Scripture and the teaching of the Catholic Church and takes on all comers.  Over 

the years, Al has engaged in vigorous discussions or debates with nationally known figures from 

politics, the arts, the Church, academia and business such as Mother Angelica, Jesse Jackson, John 

McCain, Gloria Steinem, Cuba Gooding Jr., Scott Hahn, Rick Santorum, Judge Robert Bork, Jerry 

Falwell, Pat Buchanan, Mrs. Anwar Sadat, Martin Luther King III, Jack Kevorkian, John Cardinal 

O’Connor, Chuck Colson, Archbishop Charles Chaput, George McGovern, C. Everett Koop, Francis 

https://nl.usembassy.gov/embassy-celebrates-the-american-road-trip-on-independence-day/
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/ISS%202018%20-%20Program%20Full%20A5%20DRAFT%202.0.pdf
http://www.tccouncil.org/news-events/news/2018/todd-huizinga-kresta-afternoon-radio-interview-ave-maria-radio-based-detroit
http://www.tccouncil.org/news-events/news/2018/todd-huizinga-kresta-afternoon-radio-interview-ave-maria-radio-based-detroit
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Cardinal George, Dennis Quaid, George Will, Tim Russert, Newt Gingrich, Mike Huckabee, Garrison 

Keillor, Dion DiMucci, Colin Raye and many more." 

 

To replay the interview, klik the link below:  

 

https://avemariaradio.net/audio-archive/kresta-afternoon-july-26-2018-hour-2/ 

  

https://avemariaradio.net/audio-archive/kresta-afternoon-july-26-2018-hour-2/
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Augustus 

 

3 augustus: Lezing (namens VOE-SGP) op regionale Balkan leaderships meeting, Fuzine, 

Kroatie  

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg Twitter 

Just back from lecture at Forum on Transformative Leadership in Fuzine, Croatia. Title: Political 

Advocacy at International Organizations from a Christian Perspective. 

 
 

4 augustus: Radio 1 Interview over Trump: ‘Het gaat mij meer om beleid dan om 

personen.’ 
Henk Jan van Schothorst 

Hier terug te luisteren: https://www.nporadio1.nl/…/467304-de-zes-ogen-van-de-fries-… 

Hier een 2.5 minuut fragment over Hoekstra:     

AUD-20180806-WA0

006.m4a  

 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?hc_ref=ARQgev5lHiYH1tydLcCA50QyVvoY992e23Y42uw_h5Xn2lZXmThK_aQgH3_YVLjb3B4&fref=nf
https://www.nporadio1.nl/de-zes-ogen-van-de-fries/onderwerpen/467304-de-zes-ogen-van-de-fries-trump-fans
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14 augustus: Wonderlijk bewaard bij instorten brug Genua 
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September 

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

 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 
Meer 

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. 

  

https://twitter.com/tccouncilorg
https://t.co/uRyK9oOcML
https://twitter.com/YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCnHJ00LiJCbBFmeYuASPZZw
https://twitter.com/tccouncilorg
https://www.youtube.com/user/Family7NL
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Oktober 

 

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! 

 

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.  
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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%20Bezoek%20ambassadeur%20Amerika%20aan%20Barendrecht.jpg?itok=NjbOyo0M
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/WhatsApp%20Image%202018-10-30%20at%2023.55.03.jpeg?itok=BnvzPWDw


47 
 

 

 

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%20Image%202018-10-31%20at%2009.24.48.jpeg?itok=pBaX-AD-
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/WhatsApp%20Image%202018-10-31%20at%2009.28.07.jpeg?itok=QFk5IAtJ
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/Van%20der%20Sterre-%20Hoekstra.jpg?itok=ofgWsIz7
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/WhatsApp%20Image%202018-10-30%20at%2023.59.37.jpeg?itok=jyRrW6_e
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/WhatsApp%20Image%202018-10-31%20at%2000.00.49.jpeg?itok=vA8LcIlR
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/styles/images_full/public/WhatsApp%20Image%202018-10-31%20at%2009.29.30.jpg?itok=CJI4k9Cl
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December 

 
 
 

Europees Parlement Brussel 4-6 

december 2018 

Henk Jan van Schothorst 
7 december 2018 ·  

Had fruitful and really constructive meetings 
in Brussels with several MEP's and others at 
and around the European Prayer Breakfast. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCC’s Kerst- en Nieuwjaarswens voor 

2019: 

 

  

https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC4YXQQAltiKqCo_fbXiO7UJVW_A0xNyYtBpWIvV16JXFJLnfMsp8mJsvwkhm32dBCCueqcwuqYQABQ&hc_ref=ARST-Og9OQO-6qeq4ZhHJRDcIHwPWqegMlBTMyivqLWW4NF_RJJuW1R2BYa1NAE00Ak&fref=nf
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst/posts/2175155842734702
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Financieel Jaarverslag klik hier 

Toelichting op financiën  

Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de giften in 2018 wederom gestegen. Kosten die gemaakt zijn 

in het kader van de doelstellingen zijn voornamelijk reis- en verblijfkosten en het organiseren van 

bijeenkomsten. De kosten voor honoraria zijn gemaakt voor de directeuren van TCC US en TCC NL, 

alsook voor de VN-medewerker. Zij werden in 2018 gedeeltelijk ook betaald vanuit TCC US. De 

administrator ontving de vergoeding volledig vanuit TCC NL. 

Bestuursvorming  

Vanaf 2019 zal er een wijziging in het bestuur komen. Wenselijke bestuursvorm, en aldus besloten: 

het zogenaamde ‘two-tier board’: Raad van Toezicht (= huidige bestuur (Jan Schippers en Johannes 

Luiten), dat uitgebreid zal worden met 1 lid) Raad van Bestuur (= directeur TCC NL) De directeur en 

de administrator komen in loondienst van de stichting. Zodra de inkomsten dit toelaten wordt nieuw 

personeel geworven. 

 

Bodegraven, 31 juli 2019 

H.J. van Schothorst Voorzitter / Bestuurder 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Jaarrekening%20TCC%202018.pdf

