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Bestuursverslag 2020 

Doelstelling 

Transatlantic Christian Council (International) verdedigt leven, gezin en vrijheid, zoals van onderwijs 

en godsdienst, wereldwijd. Zij zet zich in voor de ontwikkeling van een internationaal netwerk van bij 

overheidsbeleid betrokken mensen om christelijk gedachtegoed in onze maatschappijen te 

bevorderen en goede vertalingen in overheidsbeleid te borgen. Aanvankelijk was dat netwerk vooral 

trans-Atlantisch en voornamelijk bestaand uit Europese en Amerikaanse mensen. Omdat het 

werkveld door het werk bij internationale organisaties als de VN en lidstaten zich uitbreidt naar 

wereldwijde regio’s, zoals Afrika, beweegt de stichting in haar naamgeving van Transatlantic Christian 

Council (TCC) naar Christian Council International (CCI). Onder deze laatste naam werd 

zusterorganisatie CCI in juni 2020 in de VS geregistreerd en ontving in november de Amerikaanse 

evenknie van de ANBI status, die TCC ook in Nederland heeft. Voor beide organisaties is Van 

Schothorst initiatiefnemer en uitvoerend bestuurder, in de VS onbezoldigd, bestuursleden daar zijn 

ondergetekende (voorzitter), John Van Der Brink (New Jersey), George Roller (Washington DC) en 

Jolanda van Schothorst, verdere info op de website. 

 

TCC/CCI beïnvloedt overheidsbeleid voornamelijk op internationaal niveau bij internationale 

organisaties 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 en levenswijze van christenen is 

daarbij een belangrijk doel. 

 

Strategie 

Vóór juni 2020 diende TCC haar naar verwachting voldoende eerste vierjaarlijkse rapport in van 

verrichte werkzaamheden bij de VN van 2016-2019. Dit is nodig om de verworven raadgevende 

status bij de Verenigde Naties te verlengen, er wordt half 2021 in New York over beslist. 

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

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/CCI 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/CCI ook geaccrediteerde toegang. 

 

Resultaten 

Op uitnodiging en op eigen initiatief heeft TCC/CCI 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/CCI bleek een welkome Trans-Atlantische en internationale verbinder van christenen op 

overheidsniveau te zijn en effectieve netwerken worden opgebouwd. 

 

Media 

Met verdere actie via media en input aan politici werd overheidsbeleid vanuit een christelijk 

perspectief beschermd en aangemoedigd. Een dankbaar thema waren de presidentsverkiezingen in 

de VS, waar veel belangstelling bestond voor de opinie van TCC en zijn bestuurder Van Schothorst. 

Dit resulteerde onder meer in ruim 10 krantenartikelen  (in het Algemeen Dagblad, Trouw, het Parool 

en het Reformatorisch Dagblad), 3 maal op televisie en 2 maal op radio NPO1. Een overzicht van 

concrete activiteiten, aan de hand van tweets, verslagen en foto’s, vindt u in dit jaarverslag. 

 

Geneva Consensus Declaration 

Een belangrijk moment was de ondertekening van de Geneva Consensus Declaration. In dit door de 

VS geleide initiatief werd herbevestigd dat abortus geen internationaal mensenrecht is. Het 

verenigende doel van de 32 ondertekenende landen was: Vóór gezondheid vrouwen, bescherming 

leven, gezin en soevereiniteit. Als NGO was TCC betrokken bij de totstandkoming van dit 

gedenkwaardige resultaat en virtueel aanwezig bij de ondertekening van de verklaring in Washington 

DC in aanwezigheid van twee Amerikaanse ministers, Pompeo van Buitenlandse Zaken en Azar van 

Gezondheid. Deze ondertekening is geen eindpunt, maar een mijlpaal op de weg naar meer 

ondertekenende pro-life/ pro-family landen. 

 

Evaluatie 

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

TCC/CCI naast visieontwikkeling meer zou komen te liggen op belangenbehartiging en lobby. Met 

name met de accreditaties is daar gevolg aan gegeven. Hiermee is gerichtere invulling gegeven aan 

de statutaire doelstellingen en de in het beleidsplan genoemde feitelijke werkzaamheden van 

TCC/CCI 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/CCI. 

 

2021 en verder 

Het bestuur is akkoord met het voorstel en budget voor een 3-jarig project van 1 januari 2021 tot 31 

december 2023. 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 

https://www.tccouncil.org/sites/default/files/Sponsorplan%20TCC%202021-2023%20%281%20pagina%29_1.pdf
https://www.tccouncil.org/sites/default/files/Sponsorplan%20TCC%202021-2023%20%281%20pagina%29_1.pdf


permanent toezicht kunnen hebben bij genoemde internationale organisaties en lidstaten. Daarvoor 

is substantiële financiële steun een voorwaarde.  

 

 

Bodegraven, april 2021 

H.J. van Schothorst 

Raad van Bestuur 

  



Januari 

New York 

Op 15/1 mijn TCC 2020 NGO-pas in Manhattan opgehaald. Onze @UN-adviserende status biedt 

toegang tot #ecosoc + zijn vele hulporganen als de Geneva 47states #unhrc. Stelt TCC in staat om: 

vergaderingen bij te wonen, schriftelijke verklaringen in te dienen, mondelinge interventies te doen, 

deel te nemen aan debatten enz. 

 

New Jersey 

De Netherlands Reformed Christian School in Pompton Plains, New Jersey, ontsnapte op 13/1 met 1 

stem verschil in de Senaat van New Jersey aan sluiting van de school in verband met de 

vaccinatieverplichting. TCC werd uitgenodigd om op 16/1 te praten over godsdienstvrijheid en 

bedreigingen voor christelijk onderwijs voor ouders / studenten. De hoge opkomst weerspiegelde 

het gevoel van urgentie. https://www.nytimes.com/2020/01/13/nyregion/nj-vaccines-bill.html 

 

 

  

https://www.nytimes.com/2020/01/13/nyregion/nj-vaccines-bill.html


De wet vaccinatieverplichting niet aangenomen in New Jersey, 13/1 2020 

 

 

 

 



Alberta 

Op 21/1 was TCC uitgenodigd op de Calvin Christian School in Lethbridge, Alberta, om met ouders en 

studenten te praten over wereldwijde aanvallen op bijbelse seksualiteit. Ze hebben de dreiging tot 

uitschrijving net overleefd als gevolg van een regeringswisseling in Alberta. Wetsvoorstel 24 zou 

onaanvaardbare veranderingen in de bijbelse grondslag hebben vereist: 

https://www.lifesitenews.com/opinion/albertans-protected-their-kids-from-evil-bill-24-jason-

kenney-must-finish-the-job 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kerkblad van de Netherlands Reformed Church in Lethbridge: 

 
 

https://www.lifesitenews.com/opinion/albertans-protected-their-kids-from-evil-bill-24-jason-kenney-must-finish-the-job
https://www.lifesitenews.com/opinion/albertans-protected-their-kids-from-evil-bill-24-jason-kenney-must-finish-the-job


Arizona 

Nuttig kunnen netwerken in Phoenix, Arizona. Tegelijkertijd 2 speciale vergaderingen in Washington 

DC:  

1 Amerikaanse president Trump sprak vóór het leven bij de Mars voor het Leven. 

https://www.nytimes.com/2020/01/24/us/politics/trump-abortion-march-life.html en  

2  De Predikant van de senaat, Barry Black, die we onlangs hebben ontmoet, opende het 

afzettingsproces van de Senaat tegen Trump met gebed om wijsheid. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2020/01/24/us/politics/trump-abortion-march-life.html


Februari 

 

Radio 1 

“Trump is een geweldige president voor Amerika.” @SpraakmakersOp1 @nporadio1 vroeg mijn 
reactie op deze stelling van Stand.nl (https://www.nporadio1.nl/standpunt/2020-02-05), 
n.a.v. zijn State of the Union.  

 
President Donald J. Trump 
U.S. Embassy The Hague 
 
Zie de video hieronder of via deze link (min. 6:45-12:30): 

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/528070-stand-nl-trump-is-een-
geweldige-president-voor-amerika 
 

 
 

Brussel 

11-12 februari: Advocacy Forum – EU Cord Network – Brussel 

Dit evenement bracht mensen samen die zich bezighouden met alle aspecten van 

belangenbehartiging in het hele netwerk met een focus op het opbouwen van capaciteit, het delen 

van kennis en wederzijdse aanmoediging terwijl we werken aan onze belangenbehartigingsvisie voor 

meer sociale, economische en ecologische rechtvaardigheid. 

TCC sprak tijdens dit evenement: ‘Tegengaan van de alomtegenwoordige secularisatie in het publieke 

domein’ - het ontwikkelen van een openbaar beleidsnetwerk op VN-niveau: belangenbehartiging en 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nporadio1.nl%2Fstandpunt%2F2020-02-05%3Ffbclid%3DIwAR15MNoHWbq7oEa2Z8aDJ9SVxPYy_MujOhGDQZAUDS58o1yLJzTaocMC5Y0&h=AT24BsFEF1jHFUz-X4OU4or4kS5NAPOUodDEwShCzEVoHYzcymens_R6iepadF9iBtux2XuLCXNIdbj2GLgPgJAGrpDWFrNqVCS39bULZxbaB_vBueIpgyieAfUzrHFqK5Rx&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2bpvSDsVxJPN2KDira6LpAUlKxvOrAttdsNGuhSuKg_-NRBgHGE4q2nowm4tFxkSzWgVkGwNVlzojqZMCBi-1pHQxUnwhgRx8h3KTxPGKIB39DEavKfADfpkgZKLRhf-W6t_TIgE0Oi7eUj223BTyWanC7wb3s
https://www.facebook.com/POTUS/?__cft__%5b0%5d=AZULdPh0_dzSV8Nrxw_YK36htSMo4qG0b9F_nY6B2QPm7wGBRhF3a1nyJVGRXwcgpEAoid4Mu7Fvb6EMB0ttD_XvV2qYA3IKTwe5b8uAWR-MVfLea6G6vswSvrEihhmILRxFw4rvEztTr9hl-ZnNFm91&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/POTUS/?__cft__%5b0%5d=AZULdPh0_dzSV8Nrxw_YK36htSMo4qG0b9F_nY6B2QPm7wGBRhF3a1nyJVGRXwcgpEAoid4Mu7Fvb6EMB0ttD_XvV2qYA3IKTwe5b8uAWR-MVfLea6G6vswSvrEihhmILRxFw4rvEztTr9hl-ZnNFm91&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/US-Embassy-The-Hague-147599291963527/?__cft__%5b0%5d=AZULdPh0_dzSV8Nrxw_YK36htSMo4qG0b9F_nY6B2QPm7wGBRhF3a1nyJVGRXwcgpEAoid4Mu7Fvb6EMB0ttD_XvV2qYA3IKTwe5b8uAWR-MVfLea6G6vswSvrEihhmILRxFw4rvEztTr9hl-ZnNFm91&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/US-Embassy-The-Hague-147599291963527/?__cft__%5b0%5d=AZULdPh0_dzSV8Nrxw_YK36htSMo4qG0b9F_nY6B2QPm7wGBRhF3a1nyJVGRXwcgpEAoid4Mu7Fvb6EMB0ttD_XvV2qYA3IKTwe5b8uAWR-MVfLea6G6vswSvrEihhmILRxFw4rvEztTr9hl-ZnNFm91&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/US-Embassy-The-Hague-147599291963527/?__cft__%5b0%5d=AZULdPh0_dzSV8Nrxw_YK36htSMo4qG0b9F_nY6B2QPm7wGBRhF3a1nyJVGRXwcgpEAoid4Mu7Fvb6EMB0ttD_XvV2qYA3IKTwe5b8uAWR-MVfLea6G6vswSvrEihhmILRxFw4rvEztTr9hl-ZnNFm91&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nporadio1.nl%2Fspraakmakers%2Fonderwerpen%2F528070-stand-nl-trump-is-een-geweldige-president-voor-amerika%3Ffbclid%3DIwAR2U5KjYlUkatm0LvFB3vx7bKtIHjyetas2c8nOBbwUtpJkjZDO1Y6tCOEM&h=AT18bLajuAL8YsBdT89EAPknyO7Rz4sTQ7CHq9hsgzffAGkkBoghpv421xVyk2ARxW3HGpU86MersPLUdxeIziRmA-JpRHc7TEKx5tUlZe09BCj65UY8xfFiYOG15pLtnIQW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2bpvSDsVxJPN2KDira6LpAUlKxvOrAttdsNGuhSuKg_-NRBgHGE4q2nowm4tFxkSzWgVkGwNVlzojqZMCBi-1pHQxUnwhgRx8h3KTxPGKIB39DEavKfADfpkgZKLRhf-W6t_TIgE0Oi7eUj223BTyWanC7wb3s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nporadio1.nl%2Fspraakmakers%2Fonderwerpen%2F528070-stand-nl-trump-is-een-geweldige-president-voor-amerika%3Ffbclid%3DIwAR2U5KjYlUkatm0LvFB3vx7bKtIHjyetas2c8nOBbwUtpJkjZDO1Y6tCOEM&h=AT18bLajuAL8YsBdT89EAPknyO7Rz4sTQ7CHq9hsgzffAGkkBoghpv421xVyk2ARxW3HGpU86MersPLUdxeIziRmA-JpRHc7TEKx5tUlZe09BCj65UY8xfFiYOG15pLtnIQW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2bpvSDsVxJPN2KDira6LpAUlKxvOrAttdsNGuhSuKg_-NRBgHGE4q2nowm4tFxkSzWgVkGwNVlzojqZMCBi-1pHQxUnwhgRx8h3KTxPGKIB39DEavKfADfpkgZKLRhf-W6t_TIgE0Oi7eUj223BTyWanC7wb3s
https://www.eu-cord.org/
https://www.youtube.com/embed/7qfzxcwEcHc?feature=oembed


praktijk. - Henk Jan van Schothorst, directeur van de Transatlantic Christian Council, Nederland (40 

minuten) 

 

 
 

Genève 

24-26 februari woonde TCC een deel van de 43e zitting van de Mensenrechtenraad bij. 

 Toespraak van de Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, Stef Blok, 

tijdens de opening van de Mensenrechtenraad in Genève op 24 februari 2020 

Op de tijdlijn van minister Blok: 

Bedankt @ministerBlok UNHRC voor deze evenwichtige bijdrage. Woonde de vergadering bij en 

schudde vriendelijk de hand. Kunnen kwesties als recht op leven, de waarde van het natuurlijke gezin 

als fundamentele bouwsteen van de samenleving, ouderlijke rechten en vrijheid van onderwijs als 

prioriteiten kunnen worden toegevoegd? - bij UN Geneva. 

 

 
 

https://www.government.nl/documents/speeches/2020/02/24/speech-blok-human-rights-council?fbclid=IwAR241aDHZMe1CGh_yuvT6hfx0nYgKVE6s7aN8DNIXlNQa7qasTlyUWgz8Qo
https://www.government.nl/documents/speeches/2020/02/24/speech-blok-human-rights-council?fbclid=IwAR241aDHZMe1CGh_yuvT6hfx0nYgKVE6s7aN8DNIXlNQa7qasTlyUWgz8Qo
https://www.facebook.com/pages/UNHRC/113383778710398?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBn2RCQHX1lxAGrq8X9WUP5fhFMhqciMyQuN5VsmA1H2WlQo32bUMk5SmktFIXjD2HHmVFyjWQFs9Ke
https://www.facebook.com/UN.Geneva/


Maart 

 

New York/Washington DC: Met Corona op de hielen nog net registratieproces TCC-VS opgestart 

9-16 maart zou TCC the commission of the status of women, CSW64 bijwonen, maar door het 

coronavirus werd deze meeting gecanceld. Na CSW64 stonden er meetings op de planning, zoals de 

vestiging van een TCC bestuur in de VS en de juridische incorporatie daarvan. De vlucht kon verzet 

worden naar 13 maart en net voordat het reisverbod voor EU-VS inging was het nog mogelijk om 

naar New York te reizen. Juist die avond werden alle gelegenheden gesloten en kwamen mensen 

letterlijk op straat te staan. Op mijn reis naar Washington DC, de dag erop, werd ik achtervolgd door 

de maatregelen die werden getroffen. Na de sluiting van New York ging ook in Washington alles 

langzamerhand dicht. Op de foto’s hieronder ziet u hoe de altijd overbevolkte plaatsen volledig 

uitgestorven zijn. Ondanks dat er veel vluchten werden geannuleerd kon ik volgens planning op 

maandagavond terugreizen naar Nederland.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020


Kijk hier naar mijn ervaringen rondom het coronavirus in de VS:  

Uitgelicht! 18 maart 2020 - Henk Jan van Schothorst over Amerikaanse aanpak van 

Corona 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/embed/_ZhwVpB0jrA?start=250&feature=oembed


Juni - Transatlantic Christian Council: 
Gestage groei in inkomsten en werk 

BODEGRAVEN , 30 juni 2020 – De Stichting Transatlantic Christian Council, die bij internationale 

organisaties en lidstaten opkomt voor leven, gezin en vrijheid van onderwijs en godsdienst, ziet 

giften vanuit de achterban groeien in 2019 en kijkt terug op een vruchtbaar werkjaar. 

Dat blijkt uit het op dinsdag 30 juni 2020 gepubliceerde jaarverslag over 2019. De giften vanuit de 

achterban stegen tot ruim €150.000. Waren de inkomsten in 2015 en 2016 nog beperkt tot €23.000 

en €35.000, in 2017 en 2018 groeiden die uit tot €110.000 en €130.000. Op dit moment beperkt het 

corona-virus de organisatie in zijn werk en inkomsten. De stichting zegt te verwachten dat 

werkmogelijkheden en de giftenstroom in de loop van het jaar weer zullen aantrekken. 

De overgang van vrijwilligerswerk vanaf 2013 naar betaald werk maakte in 2019 een verandering van 

de bestuurlijke structuur noodzakelijk. Oprichter en voorzitter Henk Jan van Schothorst werd Raad 

van Bestuur, aangevuld met een Raad van Toezicht met daarin personen vanuit het onderwijs, de 

politiek en het bedrijfsleven.  

Vestiging VS 

Mede vanwege de Trans-Atlantische brugfunctie en de zich uitbreidende politieke en zakelijke 

netwerken en activiteiten in Amerika van Transatlantic Christian Council (TCC) als 

beleidsbeïnvloedende lobbyorganisatie is in juni 2020 in de Verenigde Staten een zusterorganisatie 

gevestigd onder de naam Christian Council International (CCI). Deze internationale verbreding omvat 

Afrikaanse en andere lidstaten van de Verenigde Naties (VN), waar de organisatie ook zijn werkveld 

heeft.  Met regelmaat had TCC in 2019 contacten met beslissingsbevoegde 

overheidsvertegenwoordigers. Een ontvangst in Washington DC door de Amerikaanse minister van 

Onderwijs Betsy DeVos van een Nederlandse delegatie vanuit het Reformatorisch Onderwijs was een 

voorbeeld daarvan. Ook werden lezingen gehouden op christelijke scholen in NL, de VS en Canada. 

Toezicht noodzaak 

“Permanent toezicht op de handel en wandel van vaak onvoldoende democratisch gecontroleerde 

internationale organisaties blijft van groot belang”, aldus Henk Jan van Schothorst. In november 

werd hem toegang geweigerd bij een internationale top over bevolking en ontwikkeling in november 

in Nairobi, waarbij het VN-bevolkingsfonds UNFPA en een veelheid aan niet-gouvernementele 

organisaties en lidstaten aanwezig waren. Met een dwingende agenda probeerde men om op 

versnelde wijze te komen tot internationale overeenstemming tot ‘veilige’ abortus als afdwingbaar 

recht en tot verplichtend uniform seksonderwijs aan kinderen en financiering daarvan. Op een 

locatie tegenover dit massale event was TCC samen met andere christelijke organisaties, kerken, 

parlementariërs en landenvertegenwoordigers onder leiding van de VS in staat om deze poging te 

blokkeren en met een krachtige tegenverklaring te komen. De pogingen gaan echter onverminderd 

door. Ook dezer dagen poogt men via de VN in New York (Commission on Population and 

Development – CPD) en Genève (World Health Organization – WHO) onder de dekmantel van 

Covid19-hulp abortus en seksonderwijs aan kinderen wereldwijd doorgevoerd te krijgen. Als 

organisatie met Raadgevende status bij de VN, EU en OVSE blijft TCC alert en hoopt snel weer actief 

gebruik te kunnen maken van zijn bevoegdheden zoals toegang tot en inspreken in vergaderingen. 



Raad van Bestuur CCI 

BIOGRAFIE VAN HENK JAN VAN SCHOTHORST, M.A.  

Henk Jan van Schothorst is de uitvoerend directeur van de Transatlantic 

Christian Council en zusterorganisatie Christian Council International. Als 

vertegenwoordiger van de geaccrediteerde organisatie brengt hij een 

christelijke stem bij internationale organisaties zoals de Verenigde Naties 

(VN), de Europese Unie (EU) en de Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking (OVSE). Ook zet hij zich in voor de versterking van de 

onmisbare Transatlantische band, met name tussen Nederland en de 

Verenigde Staten van Amerika (VS). 

Henk Jan is ook adviseur van christelijke netwerken, bewegingen en politieke partijen in 

verschillende landen in (Zuid-)Oost-Europa over het versterken en verbeteren van hun organisaties 

en impact. Van 2007 tot 2011 was hij namens de Nederlandse politieke partijen verbonden aan het 

Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD) om politieke partijen van beide zijden van 

de politieke scheidslijn in Kenia en Tanzania bij te staan. 

Van 2000 - 2007 werkte Henk Jan in het Europees Parlement (EP) als stafmedewerker voor een 

parlementslid van een fractie met christelijke en conservatieve wortels. Hij was senior 

stafmedewerker namens deze fractie in de Commissie Buitenlandse Zaken en in de Transatlantic 

Legislators Dialogue tussen het Amerikaanse Congres en het EP, en in de Israël-delegatie. 

Voordat hij in het Europees Parlement diende, was hij leraar en voorzitter van een ouder-

schoolvereniging.  Hij hecht veel belang aan de vrijheid van christelijke opvoeding, met het gezin als 

de belangrijkste en meest basale eenheid van de samenleving. 

Hij begon in Nederlandse militaire dienst als onderofficier tijdens de Golfoorlog in 1991 en daarna als 

leraar op een huishoudschool voor zendingskinderen in Guinee, West-Afrika. 

Henk Jan heeft een M.A. in Geschiedenis met een specialisatie in Europese Integratie aan de 

Universiteit van Leiden in Nederland, zijn thuisland. Hij is getrouwd en heeft zes kinderen. 

BIOGRAFIE VAN JOHN VAN DER BRINK, M.A. 

John Van Der Brink begon zijn loopbaan in het christelijk onderwijs toen hij 

afstudeerde aan het Westmar College in LeMars, Iowa met een Bachelor of 

Arts en een Elementary Education Teaching Certificate in 1979. Hij 

verhuisde naar Norwich, Ontario waar hij eerst werkzaam was als leraar en 

vervolgens als directeur. In 1986 verhuisde hij naar New Jersey waar hij 

momenteel de functie van directeur bekleedt. In 2012 behaalde hij een 

Masters degree in Educational Leadership aan de Montclair State University.  

John is lid, en momenteel penningmeester, van de Netherlands Reformed 

Christian Educational Association. Hij heeft deelgenomen als teamlid van de 



Middle States Association of Colleges and Schools die onderwijsprogramma's van openbare en 

particuliere scholen in New Jersey evalueert. Hij is zeer bezorgd over de richting van het onderwijs en 

de waarden op Amerikaanse scholen. De invloed van het evolutionaire denken en het 

multiculturalisme is bezig ons onderwijssysteem te ontdoen van de bijbelse normen waarop de 

scholen van onze natie werden gesticht. Vandaag de dag worden initiatieven op het gebied van 

mensenrechten gekaapt om tolerantie en acceptatie van onbijbelse waarden te bevorderen. 

BIOGRAFIE VAN GEORGE E. ROLLER, J.D. 

George Roller behaalde zijn B.A. in Engels aan de Universiteit van Illinois en 

zijn Master's en Doctor of Jurisprudence graad aan de Universiteit van 

Miami.  Hij heeft 35 jaar Engelse les gegeven, waarvan vele jaren als 

voorzitter van de Engelse afdeling.  Hij werd bekroond als "Outstanding 

Teacher of the Year" voor de regio IV van Miami.   

Als advocaat was hij 25 jaar werkzaam in het gebied rond Miami, gelijktijdig 

met zijn onderwijsloopbaan. Als ouderling in zijn kerk was hij twee jaar lang 

voorzitter van de zendingscommissie en leidde hij drie zendingsreizen naar 

Oekraïne.  Hij was ook een kandidaat voor Luitenant Gouverneur van 

Florida.  George was betrokken bij Evangelism Explosion voor meer dan 38 

jaar - als trainer en als clinic instructeur.  

In 2003 nam George een leidinggevende positie aan bij het D. James Kennedy CENTER FOR 

CHRISTIAN STATESMANSHIP in Washington, DC waar hij 12 jaar lang als uitvoerend directeur en 2 

jaar lang als ambassadeur van de bediening diende als zendeling voor de leden van het Congres van 

de Verenigde Staten.  Na zijn pensionering bij CCS nam George een sabbatical van twee maanden om 

een boek te schrijven en is nu teruggekeerd naar zijn zendingswerk op Capitol Hill als ambassadeur 

voor Hope to the Hill en als ambassadeur voor het moederdepartement Hope Ministries 

International.   

George is sinds 1973 getrouwd met Linda, en ze hebben vijf kinderen en twaalf kleinkinderen. 

BIOGRAFIE VAN JOLANDA VAN SCHOTHORST-GELUK 

Sinds de oprichting van Transatlantic Christian Council in 2013 verricht 

Jolanda van Schothorst administratieve werkzaamheden voor de stichting. 

Daarnaast werkt zij sinds 2015 bij de Amerikaanse multinational UL in 

Leiden (NL), aanvankelijk fulltime als receptioniste en tegenwoordig voor 

drie dagen in de week op de afdeling Sales Support. 

Zij heeft diploma’s van de HBO opleidingen Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening (MWD) aan de Christelijke Hogeschool Ede en de 

Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (PABO) aan de Driestar 

Hogeschool in Gouda. Daarna is zij werkzaam geweest in de 

gehandicaptenzorg en het onderwijs en runde, toen de kinderen klein 

waren, voornamelijk het huishouden. Door het bestuurswerk bij een koor 



ontdekte Jolanda steeds meer haar administratieve en organisatorische kwaliteiten en is zij deze 

gaan gebruiken voor de stichting.  

Jolanda is getrouwd met Henk Jan en zij hebben samen 6 kinderen. 

 

Juli 

 

HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg – 6 juli 2020 

Ter gelegenheid van de 244e verjaardag van de Onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van 

Amerika werden we uitgenodigd door familie Hoekstra, @usambnl/@usembthehague om deel te 

nemen aan een exclusieve theatervoorstelling van #Hamilton in @Pathe Den Haag. Dank u wel!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/tccouncilorg
https://twitter.com/usambnl
https://twitter.com/usembthehague
https://twitter.com/hashtag/Hamilton?src=hashtag_click
https://twitter.com/Pathe


Augustus 
HenkJanvanSchothorst @tccouncilorg – 6 augustus 2020  

Hartelijk dank @usambnl, en @usembthehague voor de uitnodiging en het fantastische gezelschap 

tijdens de mooie +100 km rit 6 #fietsdiplomatie. Vanaf grens Limburg/Brabants Cuijck, Gelders 

Buren, Utrechts Vianen, finishend in het Hollandse Schoonhoven. #echtevrienden 

 

Stand.nl: De democratie in Amerika staat op het spel - 20 augustus 2020 

Klik op de afbeelding voor de link naar het radio-interview en het transcript 

 

In het programma Spraakmakers op Radio 1 reageert Henk Jan van Schothorst op de stelling: De 

democratie in Amerika staat op het spel. 

20 augustus 2020 

https://twitter.com/usambnl
https://twitter.com/usembthehague
https://twitter.com/hashtag/fietsdiplomatie?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/echtevrienden?src=hashtag_click
http://www.tccouncil.org/news-events/news/2020/standnl-de-democratie-amerika-staat-op-het-spel
http://www.tccouncil.org/news-events/news/2020/standnl-de-democratie-amerika-staat-op-het-spel


 

September 

Het Algemeen Dagblad vroeg Henk Jan van Schothorst naar het beleid van Trump - 1 

september 2020 

Klik op de afbeelding voor de video 

 

 

Om meer balans te krijgen in de berichtgeving over het beleid van Trump werd Henk 

Jan van Schothorst door het dagblad Trouw gevraagd zijn opinie te schrijven - 11 

september 2020 

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen 

 

https://www.ad.nl/video/kanalen/nederlands-nieuws~c400/series/korte-reportage~s908/henk-jan-is-fan-van-trumppolitiek~p166099
https://www.trouw.nl/opinie/trump-gaat-uit-van-de-gelijkwaardigheid-waardigheid-en-vrijheid-van-de-mens~bc0802dc/?fbclid=IwAR0FNMFskUR_EG0uNsDbvm1re-C-L5IuBo9haxRjwC_I6DF1M23MMa_12nQ
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/OpinieTrumpPDF.pdf
https://www.ad.nl/video/kanalen/nederlands-nieuws~c400/series/korte-reportage~s908/henk-jan-is-fan-van-trumppolitiek~p166099
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/OpinieTrumpPDF.pdf


Bezien vanuit een christelijk en conservatief perspectief heeft president Trump Amerika veel goeds 

gebracht. In zijn beleid zijn de Republikeinse kernwaarden terug te zien, schrijft Henk Jan van 

Schothorst, Raad van Bestuur bij Transatlantic Christian Council (TCC).  

 

De hoofdredacteur van Trouw schreef een brief naar aanleiding van deze 
opinie:  

Trouw, 19 septemer 2020 - Cees van der Laan: Nu eens ander geluid over 
Trump in Trouw 
Voor de PDF versie, klik hier 
 

Uitgelicht! 22 september 2020 - Henk-Jan van Schothorst: Mag je nog wel positief zijn 

over Trump? 

Henk-Jan van Schothorst legde in een opinieartikel in Trouw uit wat hij zo goed vindt aan het beleid 

van president Trump. Daarna kreeg hij bakken met kritiek over zich heen. Mag je in Nederland nog 

wel positief zijn over president Trump? 

 

Netwerkbijeenkomst bij Gezinsplatform.nl - 24 september 2020 

Goede netwerkbijeenkomst gehad bij GezinsPlatform.NL. Het gezin, de hoeksteen van de 

samenleving. 

 

 

 

 

 

https://www.trouw.nl/opinie/nu-eens-ander-geluid-over-trump-in-trouw~bb379370/
https://www.trouw.nl/opinie/nu-eens-ander-geluid-over-trump-in-trouw~bb379370/
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Redactioneel%20commentaar%20Trouw%20opinie%20Trump.pdf
https://www.gezinsplatform.nl/
https://www.youtube.com/embed/UVWxJWbnPmI?feature=oembed


Opinie in het Reformatorisch Dagblad - 26 september 2020 

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen 

 

Het beleid van Trump in een zeer verdeeld Amerika heeft gevolgen gehad 
waarmee een christen blij kan zijn. Hij benoemde conservatieve rechters, 
zette zich in voor vrije schoolkeuze en zette de VS op een prolifekoers. 

Reformatorisch Dagblad, 26 september 2020 - Henk Jan van 
Schothorst: Beleid Trump bracht christen en conservatief veel goeds 
Voor PDF versie, klik hier 

TCC business bezoek met VS ambassadeur Pete Hoekstra aan Zeeland - 29 september 

2020 

Klik op de afbeelding voor het verslag 

 

http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Beleid%20van%20Trump%20gaf%20christen%20en%20conservatief%20veel%20goeds-RD-26%20sept%202020-HJ%20van%20Schothorst%281%29-samengevoegd.pdf
https://www.rd.nl/opinie/beleid-trump-bracht-christen-en-conservatief-veel-goeds-1.1697962
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Beleid%20van%20Trump%20gaf%20christen%20en%20conservatief%20veel%20goeds-RD-26%20sept%202020-HJ%20van%20Schothorst%281%29-samengevoegd.pdf
http://www.tccouncil.org/news-events/news/2020/zeeland
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Beleid%20van%20Trump%20gaf%20christen%20en%20conservatief%20veel%20goeds-RD-26%20sept%202020-HJ%20van%20Schothorst%281%29-samengevoegd.pdf
http://www.tccouncil.org/news-events/news/2020/zeeland


De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra bracht, samen met zijn vrouw Diane, een bezoek aan 

een aantal bedrijven in Zeeland. 

 

Een korte video-impressie van de dag: 

 

  

https://www.youtube.com/embed/dxElxSzkPHw?feature=oembed


Oktober 

Geneefse Consensus Verklaring: Abortus is geen internationaal recht – RD, 24 oktober 

2020 

 

In het Reformatorisch Dagblad, 24 oktober 

2020: https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/geneefse-verklaring-abortus-

geen-internationaal-recht-1.1706986 (zie onder voor kopie krantenbericht).  

  

Geneva Consensus Declaration: Abortus is geen internationaal mensenrecht. 

Verenigend doel 32 landen: Vóór gezondheid vrouwen, bescherming leven, 

gezin en soevereiniteit.  

 Als NGO was TCC betrokken bij de totstandkoming van dit gedenkwaardige 

resultaat en virtueel aanwezig bij de ondertekening van de verklaring. Deze 

ondertekening is geen eindpunt, maar een mijlpaal op de weg naar meer 

ondertekenende pro-life/ pro-family landen. Zie 

ook: https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-

diplomacy/protecting-life-global-health-policy/geneva-declaration.html  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/geneefse-verklaring-abortus-geen-internationaal-recht-1.1706986
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/geneefse-verklaring-abortus-geen-internationaal-recht-1.1706986
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/geneva-declaration.html
https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/global-health-diplomacy/protecting-life-global-health-policy/geneva-declaration.html


Christelijk onderwijs hoopt vurig op herverkiezing Trump – RD, 26 oktober 2020 

 

 

 

Ontmoeting TCC-onderwijs delegatie met VS-Minister van Onderwijs Betsy DeVos (29 okt 

2019):  V.l.n.r. Pieter Moens (VGS), 3x medewerkers Betsy DeVos, John Van Der Brink (5e van links - 

Netherlands Reformed Christian School - New Jersey), Jim Bazen (Plymouth Christian High School, 

Grand Rapids - Michigan), Betsy DeVos (minister van onderwijs van de VS), Henk Jan van Schothorst 

(TCC en CCI), André Verwijs (VCPOZ), medewerker Betsy DeVos, Dick van Meeuwen (Hoornbeeck 

College), Wim de Kloe (Driestar College) 

 

Reformatorisch Dagblad, 26 oktober 2020: https://www.rd.nl/opinie/christelijk-onderwijs-hoopt-

vurig-op-herverkiezing-trump-1.1707508 

 

Christelijk onderwijs hoopt vurig op herverkiezing Trump 

Onderwijsminister Betsy DeVos vecht voor vrije schoolkeuze in de Verenigde Staten. Dat zou een 

uitkomst zijn voor het christelijk onderwijs. Maar als Biden de verkiezingen wint, zal de strijd 

vergeefs geweest zijn. 

Door: John Van Der Brink en Henk Jan van Schothorst 

Voor PDF versie, klik hier 

 

 

 

 

https://www.rd.nl/opinie/christelijk-onderwijs-hoopt-vurig-op-herverkiezing-trump-1.1707508
https://www.rd.nl/opinie/christelijk-onderwijs-hoopt-vurig-op-herverkiezing-trump-1.1707508
http://www.tccouncil.org/sites/default/files/Herverkiezing%20Trump%20goed%20voor%20christelijk%20onderwijs%20-%20RD%2026%20oktober%202020.PDF


November 

'Als Biden wint, kan ik niet meer trots zijn op Amerika' – AD, 2 november 2020 

 

 

In het AD, 2 november 2020: https://www.ad.nl/video/als-biden-wint-kan-ik-niet-meer-trots-zijn-op-

amerika~p177757 

Henk Jan van Schothorst vliegt voor zijn werk jaarlijks zeker vijf keer naar de Verenigde Staten. Hij 

hoopt dat de Republikeinse partij van Donald Trump deze verkiezingen gaat winnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ad.nl/video/als-biden-wint-kan-ik-niet-meer-trots-zijn-op-amerika~p177757
https://www.ad.nl/video/als-biden-wint-kan-ik-niet-meer-trots-zijn-op-amerika~p177757
https://www.ad.nl/video/kanalen/buitenlands-nieuws~c401/series/mijn-amerika~s2599/als-biden-wint-kan-ik-niet-meer-trots-zijn-op-amerika~p177757


“Bovendien is hij pro life, een belangrijk punt voor mij." Parool, 3 november 2020 

 

 

  



Uitgelicht! - Extra uitzending voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen - 4 

november 2020 

 

Wie wordt de nieuwe Amerikaanse president? Blijft Trump nog 4 jaar in het Witte Huis of verovert 

Joe Biden het Oval Office? Het zijn de spannendste verkiezingen ooit en de uitslag onzekerder dan 

ooit. Uitgelicht! analyseert de uitslag en de gevolgen daarvan met Henk-Jan van Schothorst, Jan 

Willem Kranendonk, Martine Würsten en Martijn van Helvert. 

 

 

 

TCC-zuster Christian Council International (CCI) verkrijgt belastingvrije status in de VS – 

13 november 2020 

 

Washington DC – 13 november 2020 

Washington DC – Pro-life en pro-family verdediger Christian Council International, de Amerikaanse 

zusterorganisatie van de in Nederland gevestigde Transatlantic Christian Council, heeft als non-

profit de belastingvrije status in de VS verkregen. ‘Dat komt geen dag te vroeg’, aldus oprichter en 

bestuurder Henk Jan van Schothorst van TCC en CCI. 

Als Biden inderdaad de verkiezingen wint vervalt de VS als partner in het internationale gevecht voor 

bescherming van ongeboren leven en het natuurlijke gezin. Dat betekent alle hens aan dek in de VS 

om pal te staan voor bescherming van traditionele waarden. Het ‘Biden Plan om LGBTQ+ en 

gelijkheid in Amerika en de rest van de wereld te bevorderen’ staat vol met ‘gewaagde ideeën’, zoals 

hij dat zelf opschrijft. (https://joebiden.com/lgbtq/). 

 

https://joebiden.com/lgbtq/
https://www.youtube.com/embed/3jaZhdkbEls?feature=oembed


Deze ideeën gelden dus ook in internationaal verband bij organisaties als de VN, waarbij TCC een 

raadgevende status met bijbehorende bevoegdheden als inspraak in vergaderingen heeft. Samen 

met overgebleven pro-life en pro-family lidstaten, vaak ontwikkelingslanden, en enkele andere niet-

gouvernementele organisaties zullen we vol aan de bak moeten om seculier geladen vloedstromen te 

keren. Te denken is hierbij aan de voornamelijk vanuit westerse landen opgedrongen 

genderideologie en de seksuele en reproductieve rechten en onderwijs daarin, zonder dat de 

soevereiniteit van vaak armere landen met tegengesteld beleid daarbij gerespecteerd wordt. CCI is 

een welkome partner om bij de VN in New York permanent toezicht te houden en gerichte actie te 

ondernemen. Daardoor krijgt TCC meer tijd vrij om invloed uit te oefenen bij Europese instellingen 

en in Genève gevestigde VN organisaties als de Mensenrechtenraad. Per januari 2021 starten TCC en 

CCI een gezamenlijk 3-jarig project. 

Tegelijkertijd wordt met CCI een contacten netwerk met goede krachten in Washington DC verder 

opgebouwd. Een belangrijk speerpunt voor zal zijn de bescherming van het christelijk onderwijs in de 

VS. Met bestuursleden als George Roller, evangeliedienaar in het Congres op Capitol Hill, en John Van 

Der Brink, directeur van de Netherlands Reformed Christian School in New Jersey, is veel kennis van 

zaken in huis aanwezig. 

Met de verlate, maar laatst mogelijke vlucht vanwege het reisverbod door Covid-19 uit Europa kwam 

Van Schothorst op vrijdag 13 maart aan in een leeglopend New York. Op maandag 16 maart werden 

in het volgens hotelportier ‘beangstigend stille’ Washington DC voorbereidende besprekingen 

gehouden voor de oprichting van CCI en kon Van Schothorst met een van de laatst mogelijke 

vluchten terug naar Nederland. Op 5 juni was oprichting een feit. De nu verkregen status maakt het 

opbouwen van een support netwerk in de VS mogelijk. 

 

 

 

 

 



Uitgelicht! - Henk-Jan van Schothorst update over Amerikaanse verkiezingen - 17 

november 2020 

President Trump houdt nog steeds vol dat hij de Amerikaanse verkiezingen heeft gewonnen. 

Ondanks dat er tot nu toe geen bewijs voor fraude gevonden is, weigert Trump zijn verlies te 

erkennen. Komt er wel een vreedzame overdracht? En de ChristenUnie en PvdA komen met een 

actieplan om armoede en schulden aan te pakken. 

 

 

Een Biden-Harris administratie - Wat 

zou dat betekenen voor het Christelijk 

onderwijs in Amerika? – J. Van Der 

Brink – november/december 2020 

 

3 november is voorbij, de stemming is voorbij 

en de uitkomst wordt nog steeds besproken. 

Maar tenzij er iets heel bijzonders gebeurt, 

zullen we een nieuwe regering hebben die op 

20 januari in Washington zal aantreden. Er zal 

een heel ander beleid komen dat Amerika 

fundamenteel zal veranderen, en het is te 

vrezen dat dat ver weg is van de Bijbelse 

waarden. Dit beleid zal zich uitstrekken tot alle 

gebieden van het leven en zal zeker een 

negatieve invloed hebben op de vrijheid van 

godsdienst en op de zaak van het christelijk 

onderwijs in Amerika. Hieronder staat een lijst 

van zorgen die onze kerk en 

scholengemeenschap direct zullen 

beïnvloeden. 

a. Het Biden-Harris platform ondersteunt de 

standpunten over abortus die het meest 

extreem zijn in de geschiedenis van Amerika. 

Senator Harris is de meest liberale van alle 100 

senatoren over dit onderwerp en steunt 

abortusrechten tot aan de dag van de 

geboorte. Voorstanders van abortus zien 3 

november als een overwinning voor Amerika. 

b. Gedurende de hele campagne hebben Biden 

en Harris openlijk groepen als Black Lives 

Matter en Antifa gesteund en gepromoot. De 

grondwet van de BLM is beslist onchristelijk en 

Antifa heeft veel van de gewelddadige rellen 

die in heel Amerika hebben plaatsgevonden, 

gesteund. 

https://www.youtube.com/embed/RZQG_Fe4Xuw?feature=oembed


c. Zowel Biden als Harris zijn uitgesproken 

aanhangers van de LGBQT-beweging in 

Amerika. De zogenaamde gelijke rechten van 

deze groep reiken tot in de manier waarop 

mensen hun bedrijf runnen, wat ze in het 

openbaar mogen zeggen, wat we op school 

mogen onderwijzen en zelfs wat er in de kerk 

wordt gepredikt. Als deze ideologie eenmaal is 

verankerd in de publieke arena, zal ze ook 

invloed hebben op vrijwel elke particuliere 

instelling. 

d. De nieuwe regering belooft een uitgebreid 

programma voor seksuele voorlichting op onze 

scholen te bevorderen, dat de homoseksuele 

en lesbische levensstijl normaliseert. Religieuze 

tegenstand of onenigheid met dit programma 

zal niet worden getolereerd. 

e. Onderwijs minister Betsy de Vos zal worden 

vervangen door een meer liberale minister. 

Betsy de Vos is een fervent pleitbezorger van 

Schoolkeuze, die steun biedt aan studenten 

met een laag inkomen om alternatieven te 

kiezen voor traditionele openbare scholen, 

waaronder charterscholen en christelijke 

scholen. 

f. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland 

Pete Hoekstra wordt ook vervangen. 

Ambassadeur Hoekstra is ook een voorstander 

geweest van internationaal christelijk beleid 

en heeft ook steun verleend aan groepen die 

traditionele waarden bevorderen. 

g. In het buitenland worden in Amerika 

pogingen ondernomen om door de staat 

goedgekeurde leerboeken te ontwikkelen die 

aansluiten bij linkse ideologieën, waaronder 

een herschreven geschiedenis, opnieuw 

gedefinieerde morele waarden, nieuwe 

opvattingen over seksuele identiteit, enz. De 

regering van Biden-Harris zal deze 

ontwikkeling vrijwel zeker bevorderen. 

h. De nieuwe regering zal meer een open deur 

beleid promoten voor immigratie uit landen 

die niet vasthouden aan de traditionele 

Amerikaanse waarden. We hebben Amerika al 

fundamenteel zien veranderen als gevolg van 

deze beleidslijnen, en dit zal waarschijnlijk nog 

toenemen.  

i. Een regering van Biden-Harris zal een heel 

wereldbeeld bevorderen dat zich voor alle 

meningen en standpunten lijkt te verenigen, 

maar dat geen ruimte laat voor mensen met 

historische christelijke waarden of morele 

principes.  

De vrijheden om te geloven en te belijden 

zoals we die nu kennen worden aangevallen. 

Het Hooggerechtshof Samuel Alito hield 

onlangs een toespraak voor The Federalist 

Society waarin hij zijn bezorgdheid uitsprak 

over de nadruk die de pandemie legt op onze 

grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. 

Veel bijeenkomsten, waaronder religieuze 

bijeenkomsten, worden als gevolg van de 

pandemie beperkt, ook al hebben we een 

grondwettelijk recht om bijeen te komen en te 

spreken. Met andere woorden, de 

Amerikanen wordt gevraagd hun recht om te 

spreken op te geven in het belang van de 

pandemie. Op dezelfde manier wordt ons 

gevraagd te zwijgen over onze religieuze 

overtuigingen over het huwelijk en 

homoseksualiteit, hoewel het ons 

grondwettelijk recht is om te spreken en 

gehoord te worden. Maar ons recht om te 

worden gehoord kan binnenkort worden 

ontnomen.  

Een van de critici van Justice Alito zei: "Hij is 

van streek omdat hij, net als zoveel 

conservatieven, zijn naamsbekendheid 'kwijt' 

is". Ja, we verliezen ons land. We verliezen de 

waarden en de moraal die al vele generaties 

lang bij ons zijn. Nu groeien onze studenten, 

onze kinderen en jongeren op in een Amerika 

dat niet hetzelfde Amerika is dat onze vaders 

voor ogen hadden. Gaan we onze kinderen 

helpen de wereld te begrijpen waarin ze zullen 

leven? Misschien is er een tijd van vervolging 

op komst. Zijn we daar op voorbereid? 

Bereiden we onze studenten daarop voor? 

Eén ding blijft stabiel in een steeds 

veranderende wereld. God is, was en zal voor 

altijd hetzelfde zijn. Hij is een toevluchtsoord 



en kracht, een zeer aanwezige hulp in 

moeilijkheden. De Psalmist had een 

gezegende plek om zich te verbergen te 

midden van alle onrust en verwarring van 

vandaag de dag. Dat is ook onze hoop voor 

morgen, ook voor een opkomende generatie. 

Moge de Heer een ieder van ons zo'n 

toevluchtsoord schenken. We zijn niet de 

eerste generatie die donkere dagen te 

wachten staan. Enkele van de donkerste 

dagen voor de kerk zijn de tijd geweest voor 

hun grootste groei. Dus, wat de toekomst ook 

brengt, moge het ons op de juiste plaats voor 

God brengen en houden.  

Hier zijn links naar twee inzichtelijke bronnen:  

Rechter Alito's toespraak of google Rechter 

Alito's toespraak (49 min)  

Albert Mohler Analyse (zie commentaar op 17 

november 2020)  

Bovenstaand artikel is een vertaling van een 

bericht uit de NRCS Communicator. Klik hier 

voor de originele tekst. 

John Van Der Brink is directeur van de 

Netherlands Reformed Christian School in 

Pompton Plains (New Jersey) en lid van de 

Board of Directors Christian Council 

International (CCI), zusterorganisatie van 

Transatlantic Christian Council (TCC).

https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=A2KLfSfw.7NfKMwAipRXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=samuel+alito+speech&fr2=piv-web&fr=yfp-t&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9zZWFyY2gueWFob28uY29tL3NlYXJjaD9wPXNhbXVlbCthbGl0bytzcGVlY2gmZnI9eWZwLX&guccounter=1
https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=A2KLfSfw.7NfKMwAipRXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=samuel+alito+speech&fr2=piv-web&fr=yfp-t&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9zZWFyY2gueWFob28uY29tL3NlYXJjaD9wPXNhbXVlbCthbGl0bytzcGVlY2gmZnI9eWZwLX&guccounter=1
https://albertmohler.com/the-briefing
https://albertmohler.com/the-briefing
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December 

Klagen over fraude mag, maar rechter heeft laatste woord – RD, 12 december 2020 

 

Klagen over fraude mag, maar rechter heeft laatste woord - Reformatorisch Dagblad, 12 december 2020 

Klagen over verkiezingsfraude mag in een democratie. Maar de rechter heeft het laatste woord. Henk-

Jan van Schothorst: „Daar hebben we het mee te doen.” 

Sinds 1984 volgt drs. Henk-Jan van Schothorst, bestuurder van Transatlantic Christian Council, de 

ontwikkelingen in de Verenigde Staten op de voet. Maar dergelijke „confrontatieve verkiezingen” kan 

hij zich niet herinneren. „Deze stembusgang was anders dan alle andere. Qua stijl, maar ook wat betreft 

de inhoud. Alle commotie rond mogelijke fraude doet daar nog een schepje bovenop.” 

Van Schothorst waagt zich niet aan uitspraken over het waarheidsgehalte van de vele beweringen over 

fraude die de afgelopen weken werden gedaan. „Ik kan het niet zelf onderzoeken en bewijzen. 

Daarvoor heb ik er hier vandaan onvoldoende zicht op. Juist daarom moeten we voorzichtig zijn met al 

te stellige uitspraken.” 

Zie verder: https://www.rd.nl/artikel/904216-president-trump-blijft-zijn-huid-duur-verkopen of 

hieronder: 

https://www.rd.nl/artikel/904216-president-trump-blijft-zijn-huid-duur-verkopen
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Even voorstellen: Rieke Hoogendoorn-van Zwieten – december 2020 

 

Graag wil ik mij in het kort aan u voorstellen. Ik ben 

Rieke Hoogendoorn-van Zwieten, getrouwd en moeder 

van 3 kinderen. Toen ons oudste kind geboren werd 

heb ik ervoor gekozen om thuisblijfmoeder te worden. 

Wanneer je jonge kinderen op wil voeden naar Gods 

woord ervaar je dat we in Nederland gelukkig nog veel 

vrijheid hebben om dat te doen. Tegelijkertijd zijn er 

zorgelijke ontwikkelingen waar te nemen in Nederland 

en wereldwijd, vooral aangaande de vrijheid van religie 

en onderwijs, de beschermwaardigheid van het leven 

en het traditionele gezin als hoeksteen van de 

samenleving. Als christen en moeder steun ik daarom 

de missie van TCC van harte  en hoop ik als vrijwilliger 

met een afgeronde juridische masteropleiding, daaraan 

mijn steentje te kunnen bijdragen. Ik hoop me in het 

bijzonder bezig te gaan houden met de ontwikkelingen 

bij de VN-Mensenrechtenraad in Geneve om op die 

manier TCC te ondersteunen in hun pogingen de 

progressieve besluitvorming aldaar te beïnvloeden.  

 

 

 

 

De vruchtdragende boom – 15 december 2020 
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Het logo van het ministerie van onderwijs in 

de VS toont een boom. Een boom 

symboliseert onder anderen groei, kracht, 

potentie. Echter, in deze boom ontbreken 

vruchten. 

In het Holland Museum in Michigan, de staat 

waar Pete Hoekstra vandaan komt, hangt een 

afbeelding van een boom die wel vruchten 

heeft. Zij symboliseren de vruchten van de 

Geest, naar Psalm 1:3: Want hij zal zijn als een 

boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht 

geeft op zijn tijd. Het zijn deze vruchten die 

TCC/CCI ziet als toegevoegde waarde van het 

christelijk onderwijs. 

Onder de indruk van dit aquarel toonde Henk 

Jan van Schothorst vorig jaar een kopie aan VS 

minister van onderwijs, Betsy DeVos en liet 

replica’s maken in het Nederlands en het 

Engels. 

15 december 2020 werd de Nederlandse 

versie overhandigd aan VS Ambassadeur Pete 

Hoekstra; de Engelse versie is bestemd voor de 

VS minister van onderwijs, Betsy DeVos. 
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Financieel Jaarverslag klik hier 

Toelichting op de financiën en bestuursmodel 

 

Door de coronacrisis zijn voor TCC/CCI de inkomsten in 2020 helaas gedaald. De bijeenkomsten die als 

doel hadden (financiële) steun te verwerven, die zowel in maart als in oktober gepland stonden, 

konden niet door gaan. De giften daalden van €150.000 in 2019 naar €120.000 in 2020. Daarnaast kon 

TCC aanspraak maken op de NOW regeling zodat aan de financiële verplichtingen voldaan kon worden. 

De hoop en de verwachting is dat de opgaande lijn van giften in 2021 weer zal worden gevonden. Een 

nieuwe geprofessionaliseerde website zal daartoe bijdragen.  

 

De Raad van Toezicht van TCC bestaat uit Jan Schippers (voorzitter) en Johannes Luiten 

(penningmeester) en Leonard van Schothorst (secretaris). Zij voeren hun taken onbezoldigd uit. Het lid 

van de Raad van Bestuur en de Administratief Medewerker (0,4) worden in loondienst betaald, waarbij 

gekeken is naar de salarisschalen van de BBRA. Het salaris van het lid van de Raad van Bestuur wijkt 

neerwaarts af van het gemiddelde salaris dat gebruikelijk is bij kleine organisaties voor goede doelen. 

Zodra de inkomsten dit toelaten wordt nieuw personeel geworven. Tot die tijd wordt gewerkt met 

vrijwilligers, stagiaires en consultants.  

Bodegraven, april 2021 

H.J. van Schothorst Voorzitter / Bestuurder 

https://www.tccouncil.org/sites/default/files/Jaarrekening%20TCC%202020%20webversie.pdf

