Christelijk
TCC is de enige beleidsorganisatie in het
publieke domein die zowel christelijk als
Trans-Atlantisch is. We zijn niet op
‘geloof’ in het algemeen gebaseerd of
'religieus', maar uitgesproken christelijk.
We werken aan het behoud van die
verworvenheden die voortkomen uit het
christelijke erfgoed van het Westen.
Als Trans-Atlantische organisatie is TCC
er van overtuigd dat Europa en NoordAmerika samen staan of vallen. We
delen hetzelfde joods-christelijke erfgoed
en dragen dat erfgoed uit aan de wereld.
We oefenen een enorme invloed op
elkaar en de wereld uit, het zij goed of
het zij kwaad.
Voor bevordering van de thema’s ‘Leven,
Gezin en Vrijheid’ en ‘Versterking van de
Trans-Atlantische Band’ heeft TCC al een
sterke basis gelegd. Hier willen wij op
voortbouwen. Ons richtsnoer bij de
verdediging van deze zaken, die in
toenemende mate onder druk staan, is
de Bijbel en de Apostolische
Geloofsbelijdenis.
We zouden graag uw gift of deelname
aan het TCC Business Network bij deze
inspanning verwelkomen.
Bezoek onze website:
http://www.tccouncil.org/business-network

Transatlantic Christian Council
Building Bridges between Europe and America
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Over TCC
TCC is een non-profit organisatie. Zij
ontwikkelt een Trans-Atlantisch
netwerk van christenen die
betrokken zijn bij overheidsbeleid en
beïnvloedt beleid vanuit een
christelijk perspectief. TCC spreekt in
bij internationale organisaties als de
VN, EU en OVSE om op te komen
voor een christelijk geluid met extra
focus op thema’ s als leven, gezin en
vrijheid.
We proberen belangrijke
verworvenheden van onze politieke
systemen te beschermen - beperkte
overheid, individuele vrijheid,
godsdienstvrijheid, vrijheid van
onderwijs en het gezin als de
fundamentele bouwsteen van de
samenleving - door het beleid aan
beide zijden van de Atlantische
Oceaan te beïnvloeden.

Plan en focus

Steun ons

We gebruiken onze raadgevende status bij
internationale organisaties zoals de VN, EU en OVSE
om bescherming van klassieke vrijheden te
bevorderen en fanatieke aanvallen van het
secularisme te keren.

Ja, ik steun de doelen van TCC en machtig Stichting
Transatlantic Christian Council om een bedrag van mijn
rekening (SEPA) af te schijven:

We richten op:
- Wijziging van internationale mensenrechtenverklaringen
en -verdragen om de bescherming van het natuurlijke
gezin, het huwelijk, de ouderrechten en het recht op leven
te versterken;
- Lidstaten belobbyen om te stemmen tegen maatregelen
vanuit, haast militante, seculiere kringen die het christelijk
mensbeeld, als geschapen naar Gods beeld, ondermijnen;
- ontwikkelingslanden helpen weerstand te bieden aan
politieke en financiële chantage door met name
Europeanen en Noord-Amerikanen om hen te dwingen hun
secularistische agenda te aanvaarden (zoals abortus,
seksuele rechten, enz.);
- Licht werpen op de pogingen van gepolitiseerde
toezichtcomités die internationale overeenkomsten
herinterpreteren om zich aan de secularistische agenda
aan te passen.
We zullen, als onvervangbare bondgenoten, de
Trans-Atlantische banden op verschillende manieren
versterken om duurzame vrijheid, gerechtigheid en
veiligheid wereldwijd te bevorderen en te bewaren.
We richten op:
- Inzet voor leven, gezin en vrijheid vanuit christelijk
perspectief in het Trans-Atlantische debat en beleid
(inclusief veiligheid / 2% BBP voor defensie/NAVO);
- Lobbyen en samenwerken met gelijkgestemde leiders en
agenda setters in zowel de politiek als het maatschappelijk
middenveld, zoals overheidsdienaren, congresleden, Corps
Diplomatique, Europese en nationale parlementen,
maatschappelijke organisaties en andere relevante
betrokkenen (media, ambtenaren, …);
- Het versterken van de Nederlands-Amerikaanse banden
en het opbouwen van relaties tussen gelijkgestemde
(christelijke) scholen, zakenmensen, advocaten, enz. door
bezoeken en gedachtewisselingen.

□ € 5,-

□ €10,-

□ €100,□ per maand

□ €20,-

□ €500,-

□ €50,-

□ €................

□ eenmalig

□ per jaar

IBAN:...................................................................
Voorletters:...........................................................
Achternaam:………………............................................
Geboortedatum:....................................................
Adres:…………………………………………………………………….………
Postcode en plaats:……………….....................…..………..
E-mail:.………………………….........................................
Telefoonnummer: …………………………………....................
Handtekening:......................................................
Bij een machtiging hoger dan €50,- wordt het bedrag in
maandelijkse termijnen afgeschreven van €50,-. U heeft het recht
om uw gift binnen 8 weken na afschrijving bij een fout of
anderszins te laten terugstorten. Bij een terugkerende gift kunt u
dit ten allen tijde opzeggen door een mail te sturen naar
info@tccouncil.org

Stuur bovenstaande gegevens per mail naar:
info@tccouncil.org
of per post naar: TCC, Krooslaan 11, 2411 ZP Bodegraven
HARTELIJK DANK
TCC WAARDEERT UW STEUN ENORM!
Stichting Transatlantic Christian Council
IBAN: NL29 RABO 0135 9749 09
BIC: RABONL2U
http://www.tccouncil.org/support-us

