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Bestuursverslag 2019 

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  zeven 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.  

 

Vanaf 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/ Canada. 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. 
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Met verdere actie via media en input aan politici werd overheidsbeleid vanuit een christelijk 

perspectief beschermd en aangemoedigd. Een overzicht van concrete activiteiten, aan de hand van 

tweets, verslagen en foto’s, 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 belangenbehartiging 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 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. 

 

2020 en verder 

Het bestuur is akkoord met het voorstel en budget voor een 3-jarig project van 1 januari 2020 tot 31 

december 2022. 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 aller 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, juni 2020 

H.J. van Schothorst 

Raad van Bestuur 

  

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Projectbeschrijving%20TCC%202020-2022%20%281%29%20%281%29.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Projectbeschrijving%20TCC%202020-2022%20%281%29%20%281%29.pdf
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Januari 

10-20 januari – Michigan – Ontario – Arizona  
Henk Jan van Schothorst 
17 februari om 00:01 ·  

Participated in meetings with partners in Arizona and gathered North American Christian schools in 
Michigan last month. Lectured and informed on Comprehensive Sexuality Education (CSE), driving 
powers for CSE at UN-level, and defence + promotion by TCC for a biblical view on 
sex. https://t.co/FmO84dN6Uo 
 

 
Grand Rapids city centre    Holland – Bakkerij ook van vader Hoekstra 

https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDK6qEC-RXnClIKaN8HczVzSAdbSCRRTl9BDjb5Q6y6mChrzlS_Vq0N22HrrrK6yYTVbhOgaA9yvMtQ&hc_ref=ART8j9ocmVpuAVh9oMbG8VxScNEbUM-gLCbI9owuQ6blR4S7Fls18_PqGSB3mxK9itg&fref=nf
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst/posts/2219282691655350
https://t.co/FmO84dN6Uo?fbclid=IwAR1you1OxaydZ4HVNb1BnqhdBShcpH_Zq8EgvODj5ieEB5pTy15EH-LIrSI
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Norwich, Ontario Rehoboth Christian school  Norwich Class room visit 

 
Phoenix, Arizona     Oldsmobile van een Trump supporter 

 

24 januari - Joods restaurant HaCarmel Amsterdam: 

Aanwezig bij de oprichting van een stichting tegen anti-semitisme in aanwezigheid van de Israelische 

Ambassadeur. 

 

        
 

https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARCP5NBrVmssz0G6_NXBCK9pLSgwmu4IDgQkQRQUz4w7jNxzeUNE_9VtnkI0MyUmFmy3W2sLgLQmUc1s
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31 januari - Radio Interview met RTV Bodegraven 

Henk Jan van Schothorst 
9 februari om 09:31 ·  

http://www.rtvbodegraven.nl/node/27868 

In het radioprogramma Gast van de Week is op maandag 11 februari van 20.00 uur tot 21.00 uur 
Henk Jan van Schothorst uit Bodegraven te gast. Ook op dinsdag 12 februari om 22.00 uur en op 
zondag zondag 17 februari om 19.00 uur.  

Te luisteren via: 
http://www.rtvbodegraven.nl/live 

 

Februari 

12 februari - Meeting TCC NL en US en referaat voor christelijke schoolleiders Canada 

en VS 

Meeting in Grand Rapids met TCC US directeur Todd Huizinga. We bespraken de ontwikkelingen van 

TCC. TCC US, die verder gaat onder de naam Center for Transatlantic Renewal (CTR), gaat zich richten 

op de ontwikkeling en uitgave van een Journal. TCC NL gaat zich verder specialiseren in lobby 

activiteiten, met name bij internationale organisaties. Ook behartiging van de NL-VS betrekkingen 

blijven hun plaats houden in het werk van TCC NL.  

  
 

 

13 februari - Meeting VN Commission on Social Development, New York 
Henk Jan van Schothorst 
17 februari om 00:04 ·  

Was at 57th Session of UN Commission for Social Development. Prime theme Feb '19: 'Addressing 
inequalities and challenges to social inclusion through fiscal, wage and social protection policies' - 
Succesfully lobbied against reference to 'sexual & reproductive rights' in end 
text https://t.co/wzLy7smTAm 

 

https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCkvk-RQpQYO6mhRBPyCKgy8gx34jEF_diUoyJIkbScJh7TMl_P0S0KffbIFzV2OyeGmCHwyQDb8X7N&hc_ref=ARQuA-Xsd--jE2SwKCIKFz2etnNkfrpFDvqiUswHUKnTVbl5LX5HVb4TsEl7SDOFK9s&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2214706415446311&set=a.1390756687841292&type=3
http://www.rtvbodegraven.nl/node/27868?fbclid=IwAR3kVUkbhb4xX1Vi9aIxU8eKyRfbQRDJSX1DkjL9CZJLU9nkYC5hNVZQ1kM
http://www.rtvbodegraven.nl/live?fbclid=IwAR1EnWDTR9c4irPSaqn71U37gisM2J4MAHDZ3gPv785NfiGMemWbGL3-Ofk
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDTWg9zjQ4RnAMoULW_zuvGzoXSf5BYC3mQnevUVYJA02FJZ_m2Jf9BwnlVEzFnAZwctlaWwXSawyHE&hc_ref=ARTFxxiWFYiSRuznJb2JHUtYRfBIGypQ9D79G021DXzjfMYNSBh2pSQG4kuTp-92SXo&fref=nf
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst/posts/2219283798321906
https://t.co/wzLy7smTAm?fbclid=IwAR1uYdkrzZgp5Tfjn7F7j-A9fYwzu-zcgcB2oxTXDC84IbuM6ky95xRjJks
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Flyer tcc voor gedelegeerden: 

 

Commission on Social Development  - 2019 

Reference : 

DISD inputs for the Chair’s zero draft resolution   

 

Addressing inequalities and challenges to social inclusion through fiscal, wage and social 

protection policies (E/CN5/2019/LX) 

 

The above mentioned document already contains 12 

references to health, in a general way, which is 

excellent. 

Over the past 12 years there has only been 

one reference to sexual & reproductive 

health, that was last year. 

Please produce a good clean text with no mention of S 

& RH this year. 

Many thanks 

 

Peter Smith 

Transatlantic Christian Council 
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21 februari - Amerikaanse ambassadeur ontvangt christelijke ondernemers op 

residentie 

 

 
 

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra ontving donderdagavond 21 februari christelijke 

zakenmensen op zijn residentie in Den Haag. 

De bijeenkomst was georganiseerd door de Amerikaanse ambassade en Transatlantic Christian 

Council (TCC), een christelijke lobbyorganisatie voor leven, gezin en vrijheid. Ruim vijftig 

ondernemers kwamen op de ontmoeting af. 

TCC-directeur Henk Jan van Schothorst opende door een Psalmvers te laten zingen: Psalm 68:10. 

Vervolgens sprak ambassadeur Hoekstra kort, voordat hij uitgebreid de gelegenheid nam om vragen 

uit de zaal te beantwoorden. 

Aan het einde van de vragensessie werd namens een aantal ondernemers een boek aangeboden: De 

viervoudige staat van Thomas Boston (1676-1732). De speciale uitgave was voorzien van de naam 

van de ambassadeur. De ondernemers hadden nog twee exemplaren meegenomen: één voor 

president Donald Trump, en één voor de vicepresident Mike Pence. 

Later op de avond konden de ondernemers meer informeel met elkaar en met de ambassadeur en 

medewerkers van hem in gesprek. 
 

 
 

Jolanda van Schothorst-Geluk is met Henk Jan van Schothorst. 
22 februari om 09:04 ·  

Great meeting yesterday evening with US Ambassador Pete Hoekstra and his wife Diane at their 
residence! 

#Transatlantic Christian Council 

 

https://www.facebook.com/jolanda.vanschothorst.1?fref=nf&__tn__=m-R&eid=ARA9fAk4NcYeDrqvjfuN8BLldrEh2k4RcxWJDndWgm6XakAtgKa4ltoQ9IOGlRNS2q_fqNGSr2i0BOEN&__xts__%5B0%5D=68.ARBcq4-BjLseJmdwnDxPZBLCt3oNWPsLVdOHdggXFsTTIVu1tIiZofFcMvpbaDW--2GL72Rmy-VK4t6HmWpms2P_VkWeKFbZyfZxIv-VoXz6o2VtkfgdBMjhK_NOOTiVR1OEkrYujIzqTfXR2IVzUq7KiAgd6ucPyJNooF1e0vbd7xqel_wADiN2Qmkeq0oTbTcxyCIv1gIoa9xy
https://www.facebook.com/jolanda.vanschothorst.1?fref=nf&__tn__=m-R&eid=ARA9fAk4NcYeDrqvjfuN8BLldrEh2k4RcxWJDndWgm6XakAtgKa4ltoQ9IOGlRNS2q_fqNGSr2i0BOEN&__xts__%5B0%5D=68.ARBcq4-BjLseJmdwnDxPZBLCt3oNWPsLVdOHdggXFsTTIVu1tIiZofFcMvpbaDW--2GL72Rmy-VK4t6HmWpms2P_VkWeKFbZyfZxIv-VoXz6o2VtkfgdBMjhK_NOOTiVR1OEkrYujIzqTfXR2IVzUq7KiAgd6ucPyJNooF1e0vbd7xqel_wADiN2Qmkeq0oTbTcxyCIv1gIoa9xy
https://www.facebook.com/jolanda.vanschothorst.1?__tn__=lC-R&eid=ARCiuPjIobcgjb4UnIaY575EmVrbXem389KGRozwxWOuTYfExKtdXQby6kEVrYCh3fS7BOiM2Epwbx-j&hc_ref=ARTsupa_syWSvRHKeLlda89HSikOlv_PHgU08juzm6Aoo_lzmv0olz2AlN8_b_UhtPk&__xts__%5B0%5D=68.ARBcq4-BjLseJmdwnDxPZBLCt3oNWPsLVdOHdggXFsTTIVu1tIiZofFcMvpbaDW--2GL72Rmy-VK4t6HmWpms2P_VkWeKFbZyfZxIv-VoXz6o2VtkfgdBMjhK_NOOTiVR1OEkrYujIzqTfXR2IVzUq7KiAgd6ucPyJNooF1e0vbd7xqel_wADiN2Qmkeq0oTbTcxyCIv1gIoa9xy
https://www.facebook.com/henkjan.vanschothorst?__tn__=lC-R&eid=ARC_THgaA65kPvbySW46iRyMHCQiDGGgYxBqh-vZXOT8ucR9hHNxQJ502q0e_kENJpWms8eKQNvltljY&hc_ref=ARTsupa_syWSvRHKeLlda89HSikOlv_PHgU08juzm6Aoo_lzmv0olz2AlN8_b_UhtPk&__xts__%5B0%5D=68.ARBcq4-BjLseJmdwnDxPZBLCt3oNWPsLVdOHdggXFsTTIVu1tIiZofFcMvpbaDW--2GL72Rmy-VK4t6HmWpms2P_VkWeKFbZyfZxIv-VoXz6o2VtkfgdBMjhK_NOOTiVR1OEkrYujIzqTfXR2IVzUq7KiAgd6ucPyJNooF1e0vbd7xqel_wADiN2Qmkeq0oTbTcxyCIv1gIoa9xy
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=949753868556788&set=a.118654025000114&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBcq4-BjLseJmdwnDxPZBLCt3oNWPsLVdOHdggXFsTTIVu1tIiZofFcMvpbaDW--2GL72Rmy-VK4t6HmWpms2P_VkWeKFbZyfZxIv-VoXz6o2VtkfgdBMjhK_NOOTiVR1OEkrYujIzqTfXR2IVzUq7KiAgd6ucPyJNooF1e0vbd7xqel_wADiN2Qmkeq0oTbTcxyCIv1gIoa9xy&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Transatlantic-Christian-Council-372196559592606/?__tn__=K-R&eid=ARCrkufVLYWmSZKfeAr3M2i1ruIZkXxpJncYv6c1q37Lz2kGoeXgAazNR0Y9bH1cppP4XhD59IRvQ6o7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBcq4-BjLseJmdwnDxPZBLCt3oNWPsLVdOHdggXFsTTIVu1tIiZofFcMvpbaDW--2GL72Rmy-VK4t6HmWpms2P_VkWeKFbZyfZxIv-VoXz6o2VtkfgdBMjhK_NOOTiVR1OEkrYujIzqTfXR2IVzUq7KiAgd6ucPyJNooF1e0vbd7xqel_wADiN2Qmkeq0oTbTcxyCIv1gIoa9xy
https://www.facebook.com/jolanda.vanschothorst.1?fref=nf&__tn__=m-R&eid=ARA9fAk4NcYeDrqvjfuN8BLldrEh2k4RcxWJDndWgm6XakAtgKa4ltoQ9IOGlRNS2q_fqNGSr2i0BOEN&__xts__%5b0%5d=68.ARBcq4-BjLseJmdwnDxPZBLCt3oNWPsLVdOHdggXFsTTIVu1tIiZofFcMvpbaDW--2GL72Rmy-VK4t6HmWpms2P_VkWeKFbZyfZxIv-VoXz6o2VtkfgdBMjhK_NOOTiVR1OEkrYujIzqTfXR2IVzUq7KiAgd6ucPyJNooF1e0vbd7xqel_wADiN2Qmkeq0oTbTcxyCIv1gIoa9xy


12 
 

 

 
 

U.S. Amb to NLGeverifieerd account @usambnl 

Volg je nuJe volgt @usambnl 
Meer 

Happy to host networking event with members of the 

@tccouncilorg. Great talk about investment, innovation, 

@theGESsummit, and @SelectUSA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

U.S. Amb to NLGeverifieerd account @usambnl 

Great video of networking event that I hosted with members of the 

@tccouncilorg. Themes: investment, innovation, @theGESsummit, and 

@SelectUSA 
00:37 - 7 mrt. 2019 

 

https://twitter.com/usambnl
https://twitter.com/usambnl
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/theGESsummit
https://twitter.com/SelectUSA
https://twitter.com/usambnl
https://twitter.com/usambnl
https://youtu.be/UMImvNi6fT8
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/theGESsummit
https://twitter.com/SelectUSA
https://twitter.com/usambnl
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Maart 

TCC lobbywerk bij de VN in New York door Peter Smith: 

11-22 maart - Commision on the Status of Woman 

De Commission on the Status of Women (CSW) is de bijeenkomst waar de meest radicale pro-

abortus-NGO's opduiken. We konden de goede afgevaardigden aanmoedigen om veel slechte 

bewoordingen te weerstaan, en op de laatste dag maakten ongeveer de helft van de landen van de 

wereld bezwaar tegen procedurele misbruiken en opname in het slotdocument van SRH (Sexual en 

Reproductive Health) en CSE (Comprehensive Sexuality Education). Alle verwijzingen naar SOGI 

(Sexual Orientation and Gender Identity) zijn verwijderd. Het resultaat was ook een verbetering ten 

opzichte van vorig jaar. Lees meer op onze website en vind hieronder een videoverslag: 

 

http://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/T067CSW2019lastday.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UMImvNi6fT8
https://www.youtube.com/watch?v=4alIaDlrxfQ
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Flyer TCC voor gedelegeerden tijdens de CSW: 

 

Social protection systems, access to public services and sustainable 

infrastructure for gender equality and the empowerment of [all] 

women and girls  

Draft agreed conclusions ( 7 March 2019 ) 
 

 

The current draft contains: 

189 references to gender, 

56 references to sex(ual) and 

27 references to reproductive 

(health, rights etc.) 

Women are more than sex 

objects. 

Please have more balance and 

improve the document. 
 

Transatlantic Christian Council 
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April 

1-5 april - Commission on Population & Development 

De Commissie voor bevolking en ontwikkeling (CPD), die nu wordt gedomineerd door UNFPA, 

probeerde hun pro-abortusagenda iets te ver door te duwen. De afgelopen vier jaar zijn ze telkens 

niet in staat gebleken om tot overeenstemming te komen over een slotdocument. Dit jaar was er een 

politieke verklaring van één pagina zonder het eerdergenoemde taalgebruik, zoals SRH, CSE en SOGI. 

Dit is een geweldig resultaat geweest. 

Smith over zijn inbreng bij de VN: 

We hebben een zeer positief effect bij de VN, maar ik kan mijn eigen persoonlijke bijdrage niet 

meten omdat alleen de Heer dat weet. Ik kan niet zien in de harten en geesten van de 

afgevaardigden die zich verzetten tegen de cultuur van de dood, alleen God ziet die dingen en Hij 

geeft ze moed. Veel afgevaardigden die me ontmoeten terwijl ze vertrekken, zeggen: "Alleen jou hier 

te zien gaf me al moed." 

De afgevaardigden wisselen om de 2 tot 4 jaar. Er is dus een constante behoefte om de nieuwe 

afgevaardigden te leren kennen. 

De Heer heeft ons geroepen een zoutend zout en een lichtend licht te zijn bij de VN. Ik doe dat de 

afgelopen 24 jaar, langer dan wie dan ook in de coalitie. Als TCC mij kan financieren, ben ik bereid dit 

werk te blijven doen, terwijl de Heer me kracht geeft. De strijd om leven en gezin bij de VN is in veel 

opzichten een geestelijke strijd, en die strijd is van de Heer. Hij is uiteindelijk degene die "de naties in 

de palm van zijn handen houdt". Wij zijn slechts zijn dienaren. We gaan daarheen om met 

afgevaardigden te praten, taalsuggesties te geven, de afgevaardigden aan te moedigen, maar het 

uiteindelijke resultaat is zeer aan de Heer. Ik ben gezegend doordat ik met veel mensen kan 

netwerken. Ik kan best goed overweg met bijna alle NGO's in onze coalitie. Ik ken veel 

afgevaardigden, ook mensen die in de VN werken. Zelfs mensen die zich verzetten tegen waar ik voor 

sta, hebben enig respect voor mij. Enkele jaren geleden kreeg ik van een collega te horen dat de pro-

abortus-ngo's me 'Mr Pro-Life' noemden. Ik ben blij dat ik die titel bij de VN draag. 

 

Biografie Peter Smith  

Peter Smith heeft begin dit jaar een biografie uitgegeven over zijn 24 

jaren als lobbyist bij de VN in New York:  'Confessions of a Pro lifer at 

the United Nations'. Voor een impressie, klik hier voor een hoofdstuk 

daaruit. (Voor een vertaling in NL, klik hier).  

 

 

 

 

https://www.unfpa.org/events/commission-population-and-development-52nd-session
https://www.unfpa.org/
https://www.lulu.com/shop/search.ep?keyWords=peter+smith+united+nations&type=
https://www.lulu.com/shop/search.ep?keyWords=peter+smith+united+nations&type=
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/International%20Criminal%20Court%20%28%20ICC%20%29-%20New%20York%20by%20Peter%20Smith.pdf
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Internationaal%20Strafhof%20%28ICC%29%20-%20New%20York%20%20door%20Peter%20Smith.pdf
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4 april - Ambassadeur Hoekstra benoemd tot Ere Waegmeester van Gouda 

 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 

VS ambassadeur Pete Hoekstra benoemd tot Ere Waegmeester van Gouda. Zeker als zoon van een 

kaashandelaar voel ik me vereerd dat ik hierbij aanwezig kon zijn. 

14:50 - 4 apr. 2019 vanuit Bodegraven-Reeuwijk, Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/search?q=place%3A54e7b3cf61001218
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11 april - TCC met ECPM actief in het Europees Parlement in Brussel, 1 van de 

werkvelden van TCC 

 

18 april - Laatste ontmoeting voor EP-verkiezingen met MEP Bas Belder tijdens 

Straatsburgweek  

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 

Vanmorgen een laatste ontmoeting in functie in EP in Straatsburg. Het was me een genoegen om 

voor en met jou te werken,@BasBelderMEP . Hartelijk dank voor je altijd doorwrochte bijdragen en 

je onvermoeibare inzet. @hjaruissen als beoogd opvolger ook heil en zegen toegewenst! 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/BasBelderMEP
https://twitter.com/hjaruissen
https://www.youtube.com/watch?v=At-he7d9zvc
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24 april - Rondleiding Europese wijk van Driestar klas A2Btto (VWO) 

 

 

Mei 

31 mei - Lancering van https://www.gezinsplatform.nl/ 

 

 

Juni 

3 juni - In studio Family7 – Uitgelicht – over Trans-Atlantische betrekkingen 

 

Family7 @Fam7 

Trump bezoekt Groot-Brittannië en Pompeo (minister van buitenlandse zaken) bezoekt Nederland. 

Henk Jan van Schothorst @tccouncilorg over de invloed van deze bezoeken op de relatie tussen 

Amerika en Europa. 20u30 Uitgelicht! 

08:04 - 3 jun. 2019 

https://www.gezinsplatform.nl/
https://twitter.com/Fam7
https://twitter.com/tccouncilorg
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Riekelt Pasterkamp @TekstPast 

"Als ik dit #Defensie budget zie, zal @realDonaldTrump denken: eerst leveren, dan kom ik" - 

@tccouncilorg bij @Fam7 over bezoek @POTUS aan Nederland #Trump #75jaarvrijheid @usambnl 

11:55 - 3 jun. 2019 

 

Aankondiging: Global Entrepreneurship Summit 2019 – June 4-5, The Hague, the Netherlands 

 

 
 

GES 2019: innovation meets investment, powered by policy 

The Global Entrepreneurship Summit (GES) uniquely gathers governments, the private sector and a 

powerful partner network to turn challenges into business opportunities worldwide. 

https://twitter.com/TekstPast
https://twitter.com/hashtag/Defensie?src=hash
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/Fam7
https://twitter.com/POTUS
https://twitter.com/hashtag/Trump?src=hash
https://twitter.com/hashtag/75jaarvrijheid?src=hash
https://twitter.com/usambnl
https://www.youtube.com/watch?v=7LJMQ7n2D10
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Incorporating policy support, GES is unparalleled in accelerating growth and ensuring tech creates 

good for all of us. 

 
Hosted by two of the world’s most innovative countries, the United States and the Netherlands, GES 

2019 will focus on global opportunities for the next wave of entrepreneur-led innovation in scalable 

tech, from artificial intelligence and robotics to blockchain, big data, new science and more. 

On the agenda: facilitating growth and disruptions for tech scale-ups in all industry sectors, including 

five Future Now sectors, Agriculture/Food, Connectivity, Energy, Health, and Water. 

Attracting 2,000 industry-leading participants from 120+ countries to The Hague, June 4-5, this 

year’s Summit offers unmatched opportunities for businesses looking to scale up. 

 

1,200 hand-picked entrepreneurs will engage with 300+ investors representing 100s of billions of 

dollars, as well as top policymakers, corporate partners and thought leaders to accelerate solutions. 

With an inspiring program, GES 2019 aims to be a game changer for all attendees, empowering them 

to start building the Future Now. The two-day summit will forge new connections and inspire 

surprising partnerships, with curated matchmaking and global networking, top speakers, discussions, 

workshops, and hands-on advice. 

3-5 juni - TCC bij Global Entrepreneurship Summit (GES) in Den Haag 

 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 

Op door Nederland en de VS uitstekend georganiseerde internationale ondernemerstop #GES2019 in 

World Forum Den Haag zojuist @IvankaTrump verwelkomd door @SigridKaag en @usambnl 

@usembthehague @petehoekstra. 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/hashtag/GES2019?src=hash
https://twitter.com/IvankaTrump
https://twitter.com/SigridKaag
https://twitter.com/usambnl
https://twitter.com/usembthehague
https://twitter.com/petehoekstra
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07:48 - 5 jun. 2019 

 

 

  



22 
 

8-10 juni - Bezoek aan Netherlands Christian Reformed School in New Jersey 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 

From June 8-10: Visited church and school community with Dutch origins in New Jersey. We talked 

about ways how the freedom of Christian Education could be best preserved in the light of a number 

of legislative initiatives about sexuality and equality that gives serious concerns. 

 

https://twitter.com/tccouncilorg
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10-12 juni: TCC uitgenodigd op SelectUSA Investment Summit, Washington DC, met 

Ivanka Trump 

 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 

Was inspiring to listen to @IvankaTrump twice in one week: last week at @theGESsummit in the 

Hague and this week at @SelectUSA (June10-12) in Washington DC with @SecretaryRoss of 

@CommerceGov. 

 

For short video impression: 

https://twitter.com/tccouncilorg/status/1139929040549228546 

 

 
HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 

@tccouncilorg represented at @SelectUSA for networking and strengthening Transatlantic ties in 

Policy and Business. 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/IvankaTrump
https://twitter.com/theGESsummit
https://twitter.com/SelectUSA
https://twitter.com/SecretaryRoss
https://twitter.com/CommerceGov
https://twitter.com/tccouncilorg/status/1139929040549228546
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/SelectUSA
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12-13 juni: Diverse meetings in en rond het Congress 

 

09:20 - 15 jun. 2019 vanuit Washington, DC 

 

 
HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 

Meetings at and around Capitol Hill on June 12-13. Last speaker of the session 

at the @HouseFloor @replouiegohmert (R) from Texas had a speech worth 

listening to and a useful call: to pray again together as @HouseGOP and 

@HouseDemocrats. May God guide and bless them and the USA. 

 

Meeting at U.S. Department of Education 

 
 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/search?q=place%3A01fbe706f872cb32
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/HouseFloor
https://twitter.com/replouiegohmert
https://twitter.com/HouseGOP
https://twitter.com/HouseDemocrats
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Meeting at U.S. Department of Health and Human Services 

 
 

 

21-22 juni: Op reis naar meeting Moldavie een onverwachte medereiziger: MEP Bert-

Jan Ruissen 
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Juli 

24 June - 12 July 2019: 41st session of the Human Rights Council Geneva - Extension 

Mandate SOGI 

 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg 

Uitslag stemming verlenging 3-jarig mandaat Expert on SOGI: Sexual Orientation & Gender Identity 

bij VN-Mensenrechtenraad Genève gisteren. Dit na urenlange bewieroking van human rights en het 

in slachtofferrol stoppen van SOGI-mensen. Gevecht gaat verder bij UN-New York+lidstaten 

 
14:00 - 13 jul. 2019 vanuit Genève, Suisse 

 

Thema: The international (LGBT) Pride Agenda verbreed van politiek naar multinationals en 

sportkoepels: 

 

 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/search?q=place%3Ac3a6437e1b1a726d
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Augustus

31 augustus - Een waardige en feestelijke Start viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen 

 

 

September 

9-11 september - Bij de 42e zitting van de VN Mensenrechtenraad 

 

 

20 september - vruchtbare netwerk vergaderingen in Litouwen 
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24 september - Uitgelicht! 24 september 2019 - Henk Jan van Schothorst (TCC) over 

lobbyen 

https://www.youtube.com/watch?v=nKev-_vyLZo 

 

410 weergaven 

Family7Pagina leuk vinden 
24 september ·  

Heeft de coalitie nog wel een meerderheid nu de VVD Wybren van Haga uit de fractie heeft gezet? En de 
tabaksindustrie probeerde een Groenlinks Kamerlid te rekruteren. Henk Jan van Schothorst van de 
Transatlantic Christian Council over de invloed van lobbyisten op het politieke beleid. 20u30 Uitgelicht! 

27 sept – 9 okt - Foto impressie Exchange trip NL – Ontario, Michigan, Washington DC 

en New York 

Congressleden Moolenaar, Huizenga + Amb Hoekstra – Rehoboth Christian School Norwich, Ontario 

 

Aanbouw fabriek Falk bouwsystemen in Grand Rapids – Ontmoeting NL Amb Haspel AmbassadeWDC 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nKev-_vyLZo
https://www.facebook.com/Family7tv/?__tn__=kCH-R&eid=ARDdPrDelbR-DuyLE6NVapaZSKDk-wgRHR7R_Ir7RPIRzZhJXB7O_yx0naYSHnA9w6bWJVSTvdilA54O&hc_ref=ARTrGUSmR78Rp9Vc_NSCdiqNoxVjIRzySbshKm662WHhJPPQVGX1ADS5qwCJFMYB45I&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBfS_gk3urZ1a45MuFW9XrG_svytGXrAH1pWJYw7v0sixraVUfVS13xI61HsFZy3QMkT1nGIRu0e1sXRn9xgUy8I1fNxk6a8R0jWC8y5ls1kgIyRwwSu3EjTZKVH6GuI0Tr7-6YeaMh1PwsaOC4tO0RRH_rqFWsXHDa-eo9qMnGCTQSwKsTY8hyqwVSCy-WdQDp6Eajfx8614G6quEOH4FItk_tn6mVpKFS1YCqgJOyAQTVCk5EgBT1FgmYViO6-u5zz1J1ruJ2_JnZqjstwCLZ1l-UELIa00QnjDSMC9HANWhIW1nXqB-zibwX7d0qnuSXBFhiSOqa-UoAo_D7aYcIJNZ0FzWdMmCG
https://www.facebook.com/Family7tv/videos/777492466017899/?__xts__%5B0%5D=68.ARBfS_gk3urZ1a45MuFW9XrG_svytGXrAH1pWJYw7v0sixraVUfVS13xI61HsFZy3QMkT1nGIRu0e1sXRn9xgUy8I1fNxk6a8R0jWC8y5ls1kgIyRwwSu3EjTZKVH6GuI0Tr7-6YeaMh1PwsaOC4tO0RRH_rqFWsXHDa-eo9qMnGCTQSwKsTY8hyqwVSCy-WdQDp6Eajfx8614G6quEOH4FItk_tn6mVpKFS1YCqgJOyAQTVCk5EgBT1FgmYViO6-u5zz1J1ruJ2_JnZqjstwCLZ1l-UELIa00QnjDSMC9HANWhIW1nXqB-zibwX7d0qnuSXBFhiSOqa-UoAo_D7aYcIJNZ0FzWdMmCG&__tn__=H-R
https://www.youtube.com/watch?v=nKev-_vyLZo
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Het Witte Huis bij nacht    De Washington Mall 

 

De vier vrijheden van President Roosevelt en kamertje thuis waar hij en Churchill inzet WOII planden 

 

Kantoor New York Times    Op Manhattan 

 

Vergaderzaal UN Third Committee (Soc, Human, Cultural) Algemene vergaderzaal / General Assembly 

 

 

 

 

 

Oktober 
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28 oktober-2 november 2019 - Christian Education visit Washington/ New York 

Verslag visitatiereis United States: 28 oktober – 2 november 2019 

 

Deelnemers: Henk Jan van Schothorst (TCC, organisatie), Wim de Kloe (VO), André Verwijs (PO), Dick van Meeuwen 

(mbo HC), Pieter Moens (VGS), Gijs Willem Sloof (Business TCC), John van der Brink, administrator (=schoolleider) 

Netherlands Reformed School in Pompton Plains, James Bazen, administrator Plymouth High School in Grand Rapids. 

Plaatsen: Washington en New York 

 

Dinsdag 29 oktober: 

Om 10.20 uur melden we ons als Nederlandse delegatie bij de ingang van het Department of Education. Na 

de security rituelen worden we begeleid door één van de stafleden van de minister naar de vijfde verdieping 

van het departement. Gedurende een korte wachttijd voegen meerdere stafleden van de minister zich bij 

ons gezelschap, waaronder de staatssecretaris van onderwijs, de directie van het primair onderwijs en 

enkele stafleden. 

Na ontvangst door minister Betsy DeVos opent Henk Jan van Schothorst op een originele wijze de meeting; 

hij overhandigt de minister een grote plaat van een boom waarin de verschillende kenmerken van christelijk 

onderwijs in staan verwoord. Een origineel exemplaar volgt. 

 

 
De minister stelt onze komst zeer op prijs en stelt een kennismakingsronde voor. Aansluitend heeft zij de 

volgende vragen waar het gezelschap op ingaat: 

- Wat is de basis van het Nederlands onderwijssysteem? 

- Wat is de nieuwe curriculum-ontwikkeling en hoe verhouden verantwoordelijkheid van de overheid 

en de scholen zich tot elkaar? 

- Wat is de rol van ouders en ouderbetrokkenheid (vanuit vrijheid van schoolkeuze) bij het onderwijs? 

De minister vertelt iets over haar ambitie en de weerstand die dit oproept. Zij zou graag een 

vouchersysteem willen waarin ouders met vouchers hun eigen school kunnen kiezen. Tegen dit idee is veel 

weerstand. De Amerikaanse directeuren John van der Brink en James Bazen zouden dit graag willen, omdat 

hun reformatorische scholen dan ook een vorm van bekostiging krijgen.  

De zorgen worden gedeeld over de toenemende invloed van de gender-ideologie. De minister deelt deze 

zorg en geeft aan hoe de Regering Trump hier mee om gaat.  
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Na ca 1 ½ uur verlaat de Nederlandse delegatie het ministerie van onderwijs, dankbaar en versterkt na de 

ontmoeting met Secretary Betsy deVos en haar inzet voor het belang van ouders en kinderen om de vrijheid 

van onderwijs en schoolkeuze in de USA beter te organiseren. Een klein steentje is vanuit NL daartoe 

bijgedragen.  

Na deze ontmoeting met de minister vinden er ontmoetingen en gesprekken plaats met: 

- George Roller (Ambassador of Hope to the Hill) en onze gids.  

- Bill Huizinga: lid van Huis van Afgevaardigden 

- Chris Smith, het enige Republikeinse lid van het district New Jersey (progressief democratisch 

bolwerk) 

Met beiden een gesprek gehad over de vrijheid van onderwijs, de kansen en de bedreigingen. De 

Genderideologie blijkt in de VS een zeer sterke lobby te hebben, zie ook het boek van Gabrielle Kuby. Het is 

eigenlijk ongelooflijk hoeveel miljoenen hier door rijke Amerikanen in gestoken worden. Je vraagt je af: 

waarom doen ze dat?  

 

 

Met Secretary Betsy de Vos en haar staf 

Met Bill Huizenga 
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Deze mannen zijn betrokken christenen. Met Chris Smith hebben we langer kunnen spreken, een ernstige en 

eenzame strijder. We kregen van hem een aantal artikelen en eigen bijdragen die hij gehouden heeft over 

ethische onderwerpen. Hieronder volgen een aantal titels: 

- Eigen bijdrage in debat over de Armeense genocide,  

- een vernieuwde wet regering Trump over Bescherming van het leven en over een abortuskliniek in 

Florida.  

- Helaas ook een bijdrage in de krant over de Nederlandse Bijdrage in het Abortus Fonds, nadat de US 

dit beëindigden en een bijdrage over de euthanasia-praktijken in Nederland. Wel erg heftig (“Most Dutch 

Paediatricians (kinderartsen) want euthanasia”). Nederland staat qua ethische en morele opvattingen in 

ieder geval slecht bekend in de USA.  

Schokkend is het om te horen dat Nederland, Nederlandse politici vooraan staan, op indoctrinerende wijze, 

als het gaat over pro abortus, pro euthanasie, LHBT’rechten en de gender ideologie… Veelzeggend voor een 

land dat voorheen het ‘Israël van het Westen’ werd genoemd! 

In de middag o.l.v. George Roller een bezoek aan het Bijbels museum in Washington gebracht. Dat is een 

bijzondere ervaring die je in Washington niet mag missen. Niemand van ons had zo’n mooi museum met 

zeer moderne technieken gezien.  

 

Met Chris Smith 

Met George en Linda Roller 
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Woensdag 30 oktober: 

Henk Jan en Gijs Willem hebben een gesprek bij de Star Bucks met een vertegenwoordiger van het 

Amerikaanse Departement van Health and Human services t.o. het ministerie van Onderwijs. Doel is de 

wederzijdse activiteiten op de aanstaande Nairobi Summit af te stemmen. Zij zegt o.a. internationaal veel 

last te hebben van de Nederlandse regering als het gaat om abortus en gender ideologie. Later dringt het 

pas goed tot ons door dat we dus thuis ook nog veel huiswerk te doen hebben… 

 

  

Bijbels Museum Washington 
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Een korte wandeling langs het Capitol (Huis van Afgevaardigden en Senaat) en het Witte Huis. Beide 

gebouwen liggen omgeven door grote parkachtige groenzones midden in de stad. De koepel binnen het 

Senaatsgebouw is indrukwekkend, vol met herinneringen aan de geschiedenis van de VS. Hier is ook een 

groot schilderij te zien van de Pilgrim Fathers die per schip de Mayflower vanuit Delfshaven (Rotterdam)  in 

Amerika aan kwamen (rond 1620). De grondleggers van de nieuwe staat. De Amerikanen kennen allemaal 

deze geschiedenis. 

Gesprek met de Chaplain (= geestelijk verzorger van de Senaat). Zie verderop het verslag. Dit was één van de 

hoogtepunten van deze reis.  

Hierna met de auto naar plaatsje Clinton, vlak bij New York, veel verkeersdrukte en langdurig (5 uur).  

 

Donderdag 31 oktober: op weg naar New York 

Bezoek aan een heel groot tuindersbedrijf (400 acres = 160 ha) met bloemen en planten van David den 

Hollander in New Yersey. Deze man, lid van de GG in Clifton, leidde ons rond en ontving ons hartelijk.  

 
Bezoek aan de NRCEA school van John van de Brink in Pompton Plains. Na een rondleiding een gesprek met 

het schoolbestuur, ds. Vogelaar, ds. De Leeuw (zoon van Ds. De Leeuw uit Grand Rapids) en 2 andere 

bestuursleden.   

 

https://www.gardenstategrowers.com

/ 

https://www.gardenstategrowers.com/
https://www.gardenstategrowers.com/
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Vertrek naar New York. Midden in de stad het gebouw van de Verenigde Naties. Buiten loop je al tegen één 

van de voornaamste doelen aan: een gekleurd groot zebrapad met een streep: Gender Equality.  Na enige 

moeite dankzij de vasthoudendheid van Henk Jan toch naar binnen. Verschillende vergaderingen 

bijgewoond en o.a. een vergadering van de Veiligheidsraad. Heel bijzonder.  

 

 
 

Pieter Moens en ondergetekende naar J.F. Kennedy vliegveld voor de reis naar Nederland. Wim, Gijs Willem 

en Henk Jan bleven nog een dag langer. Vrijdag hebben zij Manhattan bezocht: o.a. het gebouw waar 

Washington als eerste president is ingezworen, een boottocht naar State Island, bezoek aan het 9/11 

monument, erg indrukwekkend. ’s Middags nogmaals een paar vergaderingen van de VN gevolg en zo een 

beeld gekregen van de complexiteit van vergaderingen, lobby circuits en besluitvorming. 

 

 

De Veiligheidsraad 
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Verslag van het zeer inspirerende gesprek met Mr. Berry Black, de Chaplain of the Senate.  

Deze Afro Amerikaanse man had veel meegemaakt in zijn leven. Onder andere de emancipatie van de 

zwarte mensen. Zelf was hij 16 jaar toen hij voor het eerst een blanke de hand schudde. In zijn 21e jaar 

gebeurde dat voor de tweede keer! Hij was twee keer gepromoveerd, onder andere in de theologie en klom 

in de Navy op tot één van de admiraals. Hij werkte op christelijke scholen en werd na zijn pensionering de 

Chaplain, geestelijk verzorger, van de Senaat. Hij verzorgt bijbelstudies voor de Senaatsleden die dat willen. 

Hij bidt met ze. Vice-president Pence bezoekt regelmatig die bijbelstudies en Mr. Black bidt dan met hem. 

Dat doet hij ook met Pence, voorafgaande aan de besprekingen in de Senaat. Berry Black is een zeer 

innemende en wijze man. Je moest wel luisteren. Hij heeft met ons een indringend gesprek gevoerd over het 

christelijk onderwijs. Dat kende hij van binnenuit. Zijn adviezen waren allemaal doordrenkt van bijbels 

denken door het citeren van bijbelteksten die passend waren bij de onderwerpen. 

 
Zijn ( mee gegeven ) lessen:  

1. Christelijk onderwijs kan haar christelijk karakter verliezen. Mr. Black werkte eerst op een christelijke 

school die de christelijke identiteit ook uitdroeg. Enkele jaren later was het christelijk karakter nauwelijks 

meer merkbaar en was een les aardrijkskunde op een christelijke school niet meer te onderscheiden van de 

les aardrijkskunde op een staatsschool.  

2. Hij pleitte voor holistisch christelijk onderwijs: de christelijke identiteit moet overal in de school 

merkbaar zijn. In de dagopening, bij de vakken, in de omgang met elkaar. (Lukas 2: 52) 

3. Life long learning is van belang om nieuwe ontwikkelingen tegemoet te kunnen treden. Daarmee 

bedoelde hij ook dat je de leerlingen moet leren hoe ze moeten leren, hoe ze later oplossend bezig kunnen 

zijn.  

4. Christelijk onderwijs moet opleiden tot de vreugde van het dienen. De leerlingen moeten straks in 

de samenleving een dienende taak hebben. Ze moeten voorbeelden zijn en brandende kaarsen. Dat is de 

verheven opdracht van het christelijk onderwijs. 

5. Wees profetisch: signaleer en waardeer ontwikkelingen aan de hand van de Bijbel. Treed ook 

profetisch op in de samenleving. Bedenk daarbij dat bijna iedereen denkt aan het aardse en niet aan de 

hemel. Maar 1 Kor. “deze dingen gaan voorbij”. Een christen behoort regelmatig aan de hemel te denken.  

6. In iedere generatie ligt de opdracht om de bijbelse mens- en wereldvisie uit te dragen.  

7. Gebruik spirituele wapens in de geestelijke strijd. Alle macht is aan en van God. Hij werkt wonderen. 

Blijf daarin geloven! 

8. Er is een moment om een lijn te trekken (verg. Daniël met zijn drie vrienden: ze zagen er “10 keer 

beter uit dan de andere kandidaten die het verplichte voedsel hadden gegeten”. Daniel bij en in de 

leeuwenkuil kon niet anders dan zijn God blijven dienen. Hij werd niet beschaamd. Zo is God en Hij blijft 

Dezelfde! 

9. Organiseer feedback, vooral bij je leerlingen/studenten. Dat houdt je dicht bij de basis.  

10. Vraag iedere dag om Wijsheid (Jak. 1). Anders… begint de dag niet goed!  (Dat laatste “vraag iedere 

dag om Wijsheid” kregen wij als eerste antwoord op onze vraag hoe wij dat “holistische karakter” in onze 

scholen levend moesten houden). 
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Een aantal algemene indrukken die wij opdeden vanuit de gesprekken. 

1. Er zijn in de VS hooggeplaatste personen, die het als hun missie zien om christelijke waarden te 

promoten: minister, congresleden. Die hebben alles voor hun overtuiging over. 

2. Wandelen met de Heere is niet voorbehouden aan een bepaalde denominatie. Soms lijk je ver van 

elkaar af te staan, maar is er plotseling toch geestelijke herkenning. 

3. Er is een geestelijke strijd aan de gang rond bijvoorbeeld het genderdossier. In die strijd staan de 

Republikeinen lijnrecht tegenover de Democraten.  De vorige president Obama en Hillary Clinton hebben op 

het terrein van de erkenning van de seksuele diversiteit veel schade toegebracht aan wat Amerikanen zien 

als de oude bijbelse waarden van hun land. Dat verklaart de houding van christenen t.a.v. Trump. 

4. De Amerikaanse christenen lijken meer de geestelijke strijd tussen de goede en de kwade machten 

te zien dan wij in Nederland. Zij zien abortus en euthanasie als heel slecht, dat moet bestreden worden. In 

Nederland lijken we meer te berusten in deze verkeerde en zondige ontwikkelingen. Komt dat toch door ons 

‘zich zogenaamd veilig weten binnen onze zuil”? Wij kunnen in dit opzicht leren van de Amerikanen. 

5. Verschillen tussen Roomsen en protestanten vallen weg als het om die geestelijke strijd gaat. 

6. Het christelijk onderwijs in de VS wordt niet bekostigd. Toch zijn het enthousiasme en de 

gedrevenheid van personeel en ouders groter dan bij ons. 

 

Met heel veel dank aan Henk Jan en natuurlijk ook Jolanda.  Door de goede organisatie, het uitgebreide 

netwerk van Henk Jan, zijn vasthoudendheid en zijn tomeloze energie hadden wij een zeer bijzondere reis. 

Bovenal de dank aan de Heere God, Die deze wereld regeert en ons weer veilig thuis bracht.  

 

15 november 2019 

Drs. Dick van Meeuwen 

 

Zie ook: https://www.rd.nl/meer-rd/onderwijs/refoscholen-spreken-met-minister-devos-over-vrijheid-van-

onderwijs-1.1606475 

 

https://www.rd.nl/meer-rd/onderwijs/refoscholen-spreken-met-minister-devos-over-vrijheid-van-onderwijs-1.1606475
https://www.rd.nl/meer-rd/onderwijs/refoscholen-spreken-met-minister-devos-over-vrijheid-van-onderwijs-1.1606475
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November 

12-14 november 2019 - Nairobi Summit - ICPD25 

TCC (als Pro Life/Family en VN geaccrediteerde organisatie) was niet welkom op de Nairobi Summit 

(http://www.nairobisummiticpd.org/) #ICPD25. Gelijkgezinde landen, organisaties en personen 

waren, buiten de officiële UN-structuren, van 12-14 november bijeen om doorvoering van hun 'pro-

abortus' en 'uniforme seksuele voorlichting'-wensen/eisen te versnellen. We hielden een 

tegenconferentie tegenover de plaats waar de Nairobi Summit plaatsvond, hadden een 

gebedsbijeenkomst met Keniaanse parlementsleden in hun Parlement en een zeer goede VS-geleide 

gezamenlijke tegenverklaring van andersgezinde landen, zie hier een fragment: 

 

In de Wall Street Journal 

Ook in de Nederlandse pers:   

Kritiek op pro-abortusagenda top Nairobi 

Een internationale top over bevolking en ontwikkeling in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zorgt voor 

beroering bij lokale kerken en prolifegroepen. Ze verwijten de organisatoren er een dwingende pro-

abortusagenda op na te houden. 

Het is 25 jaar geleden dat in Caïro, Egypte, een eerste conferentie plaatsvond over de relatie tussen 

bevolkingsgroei en ontwikkeling. Thema’s waren onder meer immigratie, gezinsplanning, toegang tot 

anticonceptie en de positie van de vrouw. Een deel van de gedelegeerden verdedigde tijdens die top 

de opvatting dat toegang tot veilige abortus onder de zogenoemde ”reproductieve gezondheid” 

hoort, maar daarover bestond geen consensus. De slottekst van ‘Caïro’ sprak wel van het belang om 

abortus te voorkomen. 

http://www.nairobisummiticpd.org/
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/joint-statement-on-the-nairobi-summit-on-the-icpd25.html?fbclid=IwAR1J4KolxxbfHN8qmK7aZ4m-guKKzXRSROH6RwOFF4PtbnvoywZQ2GrNK_E
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/joint-statement-on-the-nairobi-summit-on-the-icpd25.html?fbclid=IwAR1J4KolxxbfHN8qmK7aZ4m-guKKzXRSROH6RwOFF4PtbnvoywZQ2GrNK_E
https://www.wsj.com/articles/abortion-extremists-hijack-the-u-n-11573515822?fbclid=IwAR03YLpXmwh-L0QgbO1x2zyh_PDr2D0mwaWZsI6XGMQ74erEagujENIdbfM
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/kritiek-op-pro-abortusagenda-top-nairobi-1.1609948
https://www.youtube.com/watch?v=kGEMBk1sSfY


 

39 
 

De thematiek rond abortus is een kwart eeuw later volop terug tijdens een top in Nairobi, die van 

dinsdag tot en met donderdag wordt gehouden. Conceptverklaringen sturen erop aan abortus te 

bestempelen als recht. Critici verwijten de organisatoren dat ze er nu echter alles aan hebben gedaan 

tegenstemmen zoveel mogelijk weg te houden van de top. Christelijke- en prolifeorganisaties zou de 

toegang zijn ontzegd. Kritiek vooraf op de agenda, vanuit onder meer de Amerikaanse regering, werd 

bovendien terzijde geschoven. 

Het Amerikaanse Republikeinse Congreslid Chris Smith noemde de top maandag in de Wall Street 

Journal „een vergadering van gelijkgezinde individuen en organisaties (...) die een pro-abortusagenda 

promoten.” Naar de overtuiging van Smith, die de top van 1994 in Caïro bijwoonde, misbruiken ze de 

„naam en reputatie” van die bijeenkomst voor een andere agenda. 

Het Vaticaan kondigde vorige week aan vanwege deze agenda de top niet te willen bijwonen. De 

Kerk van Rome hekelt onder meer het feit dat de door Denemarken en Kenia georganiseerde top 

buiten het kader van de Verenigde Naties plaatsvindt. Daardoor zou een transparant overleg tussen 

naties gegarandeerd zijn. Naast de promotie van abortus keert het Vaticaan zich tegen een plan voor 

uniforme seksuele voorlichting op scholen. 

Lokale Keniaanse kerken lieten zich al even kritisch uit. De rooms-katholieke bisschop Alfred Rotich 

vroeg zich af waarom de Keniaanse president zijn land „openstelde als een markt waarop de pro-

choice-agenda kan worden verkocht. (...) Zijn we ons bewust van de vijand die voortdurend onze 

traditie en cultuur om het leven te beschermen aanvalt?” 

Kerken en christelijke organisaties in Kenia, waaronder de Evangelische Alliantie en de Nationale 

Raad van Kerken hielden dinsdag een tegenconferentie. „Veel Kenianen beseffen niet wat er aan de 

hand is”, stelt Henk-Jan van Schothorst van het Transatlantic Christian Council die deze bijeenkomst 

bijwoonde. „Maar het protest groeit.” Ook Van Schothorst was niet welkom op de officiële top. 

(Reformatorisch Dagblad, 13 november 2019) 

 

Gebedsdienst met Keniaanse Parlementariërs in het Parlement in Nairobi  

https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/kritiek-op-pro-abortusagenda-top-nairobi-1.1609948
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20 november 2019 - TCC bij SGP Zuidplas, thema: Genderidentiteit 

 

Is er verschil tussen man en vrouw, jongen of meisje? Niet wezenlijk, zo stelt de 

gender(gelijkheid)ideologie. Je geslacht is niet biologisch bepaald, het is maar net hoe je je op 

bepaald moment voelt, mannelijk of vrouwelijk. Een frontale botsing met: ‘En God schiep de mens 

naar Zijn beeld, man en vrouw schiep Hij ze’. Deze intense strijd wordt gevoerd op internationaal 

niveau, ook bij de VN. De consequenties daarvan gaan onze gezinnen, scholen en bedrijven 

uiteindelijk niet voorbij. Transatlantic Christian Council (TCC - zie kader) is een gerichte 

tegenbeweging begonnen.  

Met deze pakkende woorden leidde de heer Henk Jan van Schothorst het thema voor de avond van 

kiesvereniging Zuidplas in. Hij nam ons mee in de zich al verder opdringende problematiek van 

genderidentiteit en hoe dit en soortgelijke gevoelige onderwerpen steeds vaker de agenda’s tooien 

van internationale organisaties. Voorbeeld is de recent ingestelde VN SOGI-expert. Deze is 

gemandateerd met toezicht op ‘geweld en discriminatie gebaseerd op Seksuele Oriëntatie en Gender 

Identiteit. Niet eerder werd door de VN in zulke sterke bewoordingen gesteld dat onderzoek naar 

vermeende schending van LHBT-rechten door overheden, personen of instellingen onder naleving 

van internationale mensenrechten vallen. Al met al handelen dit soort democratisch nauwelijks 

gecontroleerde organisaties niet trendvolgend, maar steeds meer trendzettend en normverleggend. 

Een indrukwekkende video werd vertoond over alomvattend onderwijs over seksualiteit en hoe dat 

wordt gepropageerd door allerlei internationale organen en organisaties. Zo werden op de onlangs 

gehouden Nairobi Summit van gelijkgezinde landen, organisaties en personen miljarden dollars 

toegezegd om dit soort onderwijs en abortus algemeen aanvaard en opgelegd te krijgen. TCC 

verzette zich daartegen en nam deel aan een tegenconferentie in Nairobi met Keniaanse 

parlementsleden en een door de VS-geleid gezelschap van andersgezinde landen, die gezamenlijk 

kwamen met een krachtige pro life/family tegenverklaring. Ook het recente TCC-bezoek van NL 

reformatorische scholen aan de VS-minister van onderwijs mw DeVos kwam aan de orde. 

Al met al was het een leerzame avond. Stil zitten en afwachten is geen optie, Ora et Labora is het 

devies! 

Uit: Nieuwsbrief December 2019 SGP Zuidplas 

  

https://www.comprehensivesexualityeducation.org/
https://www.comprehensivesexualityeducation.org/
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December 

3 december 2019 - Ambassadeur VS krijgt Bijbel in oud gereformeerde gemeente Den 

Haag 

 
 

De oud gereformeerde gemeente in Den Haag aan de Gaslaan kreeg dinsdagavond hoog bezoek. De 

Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra ontving er een Engelse Bijbel. Ds. C. L. Onderdelinden 

sprak hem toe: „We zijn beiden ambassadeurs.” Zie verder: Reformatorisch Dagblad, 4 december 

2019 

 

3-4 december: Brussel in contrasten 

Na een netwerk-meeting in het gebouw van de EU commission en het gebeds ontbijt 

(https://prayerbreakfast.eu/) in het EU-Parlament met Kees van der Staaij, een hoorzitting 

bijgewoond van de Commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid voor input EU Strategy for 

Gender Equality - Van warm bad naar koude douche.  

  

https://www.rd.nl/kerk-religie/ambassadeur-vs-krijgt-bijbel-in-oud-gereformeerde-gemeente-den-haag-1.1615076
https://www.rd.nl/kerk-religie/ambassadeur-vs-krijgt-bijbel-in-oud-gereformeerde-gemeente-den-haag-1.1615076
https://prayerbreakfast.eu/)
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4 december, Londen – Viering van 70 jaar NAVO - De NAVO wil de politieke 

samenwerking binnen het bondgenootschap verbeteren. Roddels van Rutte doen dan 

geen goed. 

 

De Amerikaanse president Donald Trump annuleerde na afloop van de NAVO-jubileumtop in 

Engeland op 4 december ineens zijn aangekondigde persconferentie “omdat hij al genoeg had 

gepraat”. Maar uit zijn entourage kwam het verhaal dat Trump boos naar huis vertrok omdat een 

aantal collega's waaronder premier Rutte hem de avond ervoor heimelijk belachelijk maakten. Rutte 

en zijn ambtgenoten Trudeau (Canada), Macron (Frankrijk) en Johnson (Groot-Brittannië) roddelden 

bij de borrel in Buckingham Palace wat over Trump. Het gesprek werd opgepikt door camera’s en 

ging de wereld over. 

Toen Johnson er naar werd gevraagd begon hij over de 'rotsvaste band' binnen de 70-jarige NAVO. 

Rutte reageerde op zijn kenmerkende laconieke wijze: “Urenlang sta je op die recepties waar over 

alles en iedereen wordt gepraat.” Niks aan de hand mensen, doorlopen, lijkt de premier te willen 

uitstralen. Maar dit muisje kon nog wel een staartje krijgen. 

 

De top duurde nog geen 3 uur, kostte de Britse belastingbetaler ettelijke miljoenen ponden en 

leverde weinig tot niets op. “We nemen vaker contact met elkaar op over de operationele en 

politieke aspecten van de NAVO”, aldus Rutte na afloop. “Zo voorkomen we verrassingen binnen de 

NAVO.” Nota bene, alsof het bondgenootschap niet een leger aan diplomaten en militairen in Brussel 

aan het werk heeft. Rutte doelde op de uitlatingen van de Franse president Macron over het 

hersendode bondgenootschap en de strapatsen van de Turkse president Erdogan richting buurland 

Syrië en de Koerden. Achter gesloten deuren werd afgesproken om vaker te overleggen. 

 

En de hogere defensie-uitgaven dan waar Trump zo op hamert? “Met geen woord” over gesproken, 

aldus Rutte. Trump is blijkbaar tevreden met wat tot nu toe is bereikt. Negen van de 29 lidstaten 

voldoen aan de NAVO-norm van 2 procent van het bruto nationaal product. Een paar jaar geleden 

waren er dat nog maar drie. Met elkaar geven de bondgenoten 130 miljard dollar meer uit aan 

Defensie dan in 2016. In 2024, als iedereen de norm moet halen, moet dat zijn opgelopen tot 400 

miljard. 

Nederland bungelt met 1,3 procent ergens onderaan het rijtje. Nederland trekt vanaf 2021 wel ruim 

5 miljoen euro per jaar uit om de kosten van het NAVO-hoofdkwartier in Brussel te dekken. “Klein 

bier”, aldus Rutte. Jaarlijks betaalt Nederland 73 miljoen euro mee aan de operationele kosten van 

de NAVO, op een totaal van 2,37 miljard. 

 

Riekelt Pasterkamp 
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9 december 2019 - Business Week event NL - North America 
 

Participated in Business Week event NL - North America, the 21st Century Economic Powerhouse, 

powered by Trade and Innovate with the Dutch. Great performance of @DutchMFA, 

@RVO_Nederland, @usambnl, @CanAmbNL and @EmbaMexNL. @realDonaldTrump 

@ChuckGrassley. https://t.co/FCBPe993bu 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

https://t.co/FCBPe993bu?fbclid=IwAR16dQy54gvrq11KL1lmtnq-zhmRIunYmImyC1dxrXNvqAflvL3hnO4lCL8
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Voorstel steun 3-jarig project 

Transatlantic Christian Council (TCC) 

VOOR LEVEN, GEZIN EN VRIJHEID bij VN - EU - OVSE 

En 

VERSTERKING TRANSATLANTISCHE BAND (NL-USA) 

Voorstel Steun 3-jarig Project  

1 januari 2019 tot 31 december 2021 

‘Vrij onverveerd, Uw dienaar ’t allen stond’ 

Aan U 

voorgelegd door 

  

Henk Jan van Schothorst 

Oprichter en directeur van TCC   

 

Met Kantoor voor NL/Europa/(Noord)Amerika/(Afrika/Azië/Australië): 

Krooslaan 11 

2411 ZP, Bodegraven, NL 

06 558 38 607 

hjvanschothorst@tccouncil.org 

www.tccouncil.org 

mailto:hjvanschothorst@tccouncil.org
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We mogen via het TCC Business Network terugzien op een uniek samenzijn 21 februari jl. op de 

residentie van Ambassadeur Pete Hoekstra van de VS in NL. Tegelijkertijd geeft het aan op welk 

niveau TCC ingang heeft en actief wil zijn. 

Het organiseren van een dergelijk netwerk event is een van de middelen die TCC gebruikt om 

zakenlieden verder te interesseren voor de doelstellingen van TCC.  

Wat TCC doet: Netwerken en Beleidsbeïnvloeding op internationaal niveau 

TCC komt vanuit NL en VS op voor christelijke normen bij VN, EU en OVSE (en in lidstaten) zoals bv de 

SGP dat op nationaal niveau doet. Extra focus ligt op thema’s als beschermwaardigheid van Leven, 

het natuurlijke Gezin en Vrijheid (van godsdienst, onderwijs, markt, enz). TCC kan dit doen omdat het 

de bevoegdheden heeft verworven om bij deze organisaties in te spreken en te lobbyen.  

Dat is zeer actueel en urgent. Met uiterst beperkte middelen proberen we een frontale aanval te 

keren van progressief gekleurde agendapunten als non-discriminatie, tolerantie, gender gelijkheid, 

seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, rechten van het kind, vrouwenrechten, LGBT, etc. 

Voorbeeld: Wij willen voorkomen dat u verplicht wordt gender neutrale toiletten in uw bedrijf te 

maken en dat u vrijheid behoud in beleid en aanname van personeel van uw keuze en overtuiging. 

Concreet proberen we internationaal richting- of maatgevende resoluties/besluiten aan de bron te 

beïnvloeden door de decision-makers persoonlijk te spreken en hen tot juiste keuzes te brengen.  

Wat TCC wil: Permanent toezicht bij internationale organisaties en versterking band NL-VS 

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.  

 

Nodig: Concreet betekent dit dat onder coördinatie van de oprichter-directeur beleidsmedewerkers 

de dagelijkse gang van zaken bij de VN (New York en Geneve), EU (Brussel en Straatsburg), OVSE/FRA 

(Warschau en Wenen) in de gaten houden en tijdig aan de bel trekken, inspreken en met 

wijzingsvoorstellen komen. Het is daarbij noodzakelijk een band op te bouwen met gedelegeerden 

van lidstaten en om op locatie aanwezig te zijn als de deals gemaakt worden. Een van hen houdt zich 

meer specifiek bezig met actuele zaken, nieuws, onderwijs en de verbetering van de onvervangbaar 

belangrijke NL-VS relatie. Een secretaresse voor een goede administratie en een fondsenwerver 

/communicatiedeskundige voor input van het grondvlak en het delen van output wat wordt bereikt 

completeren het team. Daarbij blijven we inspelen op mogelijkheden die zich voor kunnen doen. 

Wat dat kost en hoe u hieraan kan bijdragen 

Om dit te bewerkstelligen is er een drie-jarig project opgestart:  

‘Voor Leven, Gezin en Vrijheid bij VN – EU – OVSE en Versterking van de Trans-Atlantische Band’ 

met als Motto: ‘Vrij onverveerd, Uw dienaar ’t allen stond’.  

Hiervoor is in totaal €1,2 miljoen nodig: in 2019 €300.000,-, in 2020 €400.000,- en 2021 €500.000,-. 

Na de 6 jaar Pro Deo opzetfase en succesvolle verwerving van accreditaties bij VN, EU en OVSE zijn 

we nu klaar voor de sprong naar volwassen niveau. Om een permanente speler te worden is 

serieuze en gezamenlijke financiële input nodig is. Een begin kan zijn om u aan te melden voor het 

http://www.tccouncil.org/business-network. Wij zouden uw steun aan onze poging zeer welkom 

heten en het project graag bespreken. Hiervoor kunt u contact opnemen per 06 558 38 607 of 

hjvanschothorst@tccouncil.org. Binnen enkele weken zal ik ook zelf contact met u opnemen. 

http://www.tccouncil.org/business-network
mailto:hjvanschothorst@tccouncil.org
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Financieel Jaarverslag klik hier 

Toelichting op de financiën en verandering bestuursmodel 

Met dankbaarheid mogen we opnieuw een stijgende lijn in giften melden, nu ruim €150.000 in 2019. 

Kosten die gemaakt zijn in het kader van de doelstellingen zijn voornamelijk reis- en verblijfkosten 

om te kunnen participeren in bijeenkomsten op locatie in buitenland. Op bestuurlijk niveau is de 

geplande wijziging richting een zogenaamde ‘two-tier board’ doorgevoerd. Twee bestuursleden van 

het ‘oude’ bestuur, Jan Schippers en Johannes Luiten, vormen nu de Raad van Toezicht, aangevuld 

met Leonard van Schothorst als derde lid. Ondergetekende, oprichter en voormalig voorzitter van 

het bestuur, vormt nu de Raad van Bestuur in loondienst, administratief ondersteund met 0,4 fte. 

Onze lobbyist in New York ging per 1 juli met pensioen. Zodra de inkomsten dit toelaten wordt nieuw 

personeel geworven. 

 

Bodegraven, juni 2020 

H.J. van Schothorst Voorzitter / Bestuurder 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Jaarrekening%20TCC%202019%20-%20ANBI.pdf

