WAAR – Dit willen we doen in de landen in Europa
en Noord-Amerika, onvervangbare bondgenoten en
wiens samenlevingen gebouwd zijn op christelijke
grondslagen. Dit militair en economisch goed georganiseerde bondgenootschap verschafte na de Tweede
Wereldoorlog de internationale basis voor veiligheid
en de wereldwijde verspreiding van democratie, de
rechtstaat en de vrije markt.
Activiteiten
HOE – De strategie van de TCC bij het werken aan de
overkoepelende doelstelling laat zich vatten in drie
woorden: Verbinden, Doordenken, Handelen.
1. Verbinden (Connect):
We willen een netwerk van christenen uit Europese
landen en de V.S. en Canada met elkaar verbinden
om elkaar wederzijds te versterken.
2. Doordenken (Reflect):
Transatlantisch samengestelde teams van specialisten
onderzoeken verschillende beleidsterreinen. Zij komen met concrete aanbevelingen voor overheidsbeleid vanuit een christelijk perspectief.
3. Handelen (Act):
De beste toepassingen in de verschillende landen
worden ingezet in het publieke debat in andere landen.
4. Opbouw van strategische netwerken
We bouwen strategische en verbindende netwerken
op met doelgroepen en organisaties in Europa en
Noord-Amerika.
5. Opbouw lokale capaciteit
Zowel in Europa als in Amerika zetten we een kantoor op. Ook installeren we een Raad van Advies.
Wilt u meer weten over dit initiatief kijk dan op
onze site www.tccouncil.org
Deze doelstelling en strategie zijn nader uitgewerkt in een Meerjarenbeleidsplan 2014 –
2016.

Ik steun dit initiatief en maak aan Stichting TCC
eenmalig / periodiek een donatie over van maandelijks / jaarlijks (graag bij beiden omcirkelen)
❏ € 10,- ❏ € 20,- ❏ € 30,- ❏ € ...
Te allen tijde kan ik mijn gift(en) geheel vrijblijvend en per direct stopzetten.
Naam en voornaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Bankrekeningnummer:
Email:
Datum:
Handtekening:
TCC – STEUNEN?
De kosten voor 2014 zijn geraamd op € 110.000.
Voor dit particuliere initiatief zijn wij volledig aangewezen op giften. Als u geïnteresseerd bent om het
werk van de TCC financieel te ondersteunen kan dat
door een (periodieke) gift over te maken op de volgende rekening:
IBAN: NL29 RABO 0135 9749 09 EUR
CONTACT
Henk Jan van Schothorst
Krooslaan 11
2411 ZP Bodegraven
+31 6 558 38 607
hjvanschothorst@tccouncil.org

TCC

Transatlantic Christian Council

Building Bridges between Europe and America

Verbinden
Doordenken
Handelen

(Connect, Reflect, Act)

Is een christelijk
geluid op onze Globe

uw zorg?

TCC

Transatlantic Christian Council

Building Bridges between Europe and America

Stichting Transatlantic Christian Council
www.tccouncil.org
info@tccouncil.org
KvK-nummer: 57090181
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Uitdaging
Christelijke normen en waarden zijn heilzaam voor
de samenleving maar staan onder druk. De ruimte
voor christenen om hun geloof in vrijheid vorm te
kunnen geven wordt gaandeweg ingeperkt. Elk afzonderlijk mens heeft onschendbare waarde als beelddrager van God. Echter, onder gezondheidszorg wordt
steeds meer het beëindigen van menselijk leven inbegrepen. Onderwijs wordt steeds meer gedirigeerd
vanuit staatsnormen. De positie van ouders wordt uitgekleed als het om eerst-verantwoordelijkheid voor
hun kinderen gaat. Bij veel beleidsmakers wordt de
onvolkomenheid van de menselijke natuur niet als
uitgangspunt gebruikt. Dit leidt tot een bovenmatig
vertrouwen in internationale organisaties als de VN
en het op zich goede internationaal recht, en gaat ten
koste van de verantwoordelijkheden van nationale
overheden bijvoorbeeld als waarborgen voor onze
vrijheid en veiligheid.
Christenen hebben daar een boodschap tegenover
te stellen. Zij dienen hun plaats terug te vorderen in
het publieke debat en hun invloed en ervaring aan te
wenden bij het formuleren van goed overheidsbeleid.
Doelstelling
In Noord-Amerika en Europa laten veel christenen
een tegengeluid horen. Dat gebeurt vaak op lokaal
en nationaal niveau door politici, organisaties, academici en anderen. Hoewel we met soortgelijke problemen te kampen hebben kennen we nauwelijks
gelijkgezinden over de grenzen heen en vinden we
Capitool (Volksvertegenwoordiging) in de VS

Opschrift Korea Veterans Memorial in Washington D.C.

Inaugurele conferentie TCC in Brussel, 4 december 2013

regelmatig hetzelfde wiel uit.
De Transatlantic Christian Council (TCC) verbindt
mensen en organisaties in Europa en Noord-Amerika
in hun streven naar goed overheidsbeleid vanuit een
christelijk perspectief.

WAT – Met ons uitgebreide netwerk in Europa en
Amerika van christenen, politici, academici en hun
organisaties willen wij hen verbinden en christelijke
normen en waarden bevorderen en deze weer terugbrengen in het centrum van het publieke debat omdat
ze waardevol, relevant en actueel zijn. Daarvoor willen wij transatlantische netwerken oprichten en met
elkaar verbinden en overheidsbeleid doordenken en
beïnvloeden vanuit een christelijk perspectief.
Breder doel is de bescherming en bevordering van
de grootste verworvenheden van onze politieke systemen waarop onze samenlevingen gegrond zijn en
waarop de transatlantische alliantie rust, zoals individuele vrijheid (als vrijheid van godsdienst en onderwijs), slanke en effectieve overheid en de (naar
behoren gereguleerde) vrije markt, met het gezin als
fundamentele bouwsteen van de samenleving.

Transatlantic Christian Council:
WIE - Todd Huizinga als VS-diplomaat en Henk Jan
van Schothorst als staflid in de Buitenlandcommissie
van het Europees Parlement hadden vanaf begin 2000
beiden zitting in het overlegplatform tussen het Amerikaanse Congress en het Europees Parlement. Begin
2013 hebben zij de TCC opgericht in de VS en Europa
en eind 2013 is Miriam Lexmann als derde bestuurslid toegetreden. Zij is bureauhoofd van het International Republican Institute in Brussel en voormalig
diplomate voor Slowakije.
De oprichters van de TCC

Motto Europees Parlement in Straatsburg:
Act, React, Impact
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