
 

 

 

 

 

 

Hoi tieners, 

Deze keer hebben wij, het jeugdteam, de tienerkrant voor een keertje overgenomen. En 

wel voor het volgende: 

 

Durven jullie te zeggen wat jullie vinden en wat jullie willen? 

 

Het is best lastig om voor jezelf op te komen of je mening te geven en zeker als tiener. 

Want word je wel serieus genomen? Telt je mening wel? 

Afgelopen 2 weken hebben jullie je mening kunnen geven over de TIENER-krant en dat 

hebben jullie gedaan! Verderop kun je lezen wat we er mee gaan doen. 

 

 

< Je mag je eigen stem laten horen! > 

Vroeger 

Het is niet altijd vanzelfsprekend geweest dat je je eigen stem kon laten horen. Ook niet binnen 

de kerk. Vroeger was het zo dat je alleen met God kon praten als er een priester bij was want die 

kon wel rechtstreeks met God praten. Mensen konden toen niet zelf de Bijbel lezen omdat het in 

het Latijn was geschreven en die taal begrepen de ‘gewone’ mensen niet.  

Ongeveer 500 jaar geleden hebben o.a. Maarten Luther en Johannes Calvijn daartegen 

geprotesteerd. Zij vonden namelijk dat je als gelovige zelf de Bijbel moest kunnen lezen om te 

leren hoe God voor je zorgt en hoe je mag leven. Zij waren kerkhervormers. 

In die tijd was iedereen katholiek, ook Luther. Hij was een monnik geweest en had geleerd dat 

veel dingen waar de katholieke kerk het over had niet in de Bijbel stonden. Je kon bijvoorbeeld 

als katholiek een ‘aflaat’ (=bewijs) kopen waardoor een aantal van je zonden vergeven zouden 

worden. Luther was hier fel op tegen en liet zijn stem horen. Hij ging vertellen waar hij 

ontevreden over was en dat vond de katholieke kerk niet leuk. Luther werd uit de katholieke kerk 

gezet en begon een eigen beweging. 

Dat je stem laten horen niet altijd in dank wordt afgenomen ondervonden Luther en Calvijn ook. 

Zij werden beiden verbannen. 

11 april 2021 



 

 

Heden 

Nu kun je gelukkig, zeker in Nederland, makkelijker je stem laten horen. Je hebt vrijheid van 

meningsuiting. Het is een recht dat is vastgelegd in de onze grondwet (artikel 7). 

Mocht je nieuwsgierig zijn hoe het staat beschreven in de grondwet dan kun je het lezen via 

deze link: 

 Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod - Nederlandse Grondwet 

(denederlandsegrondwet.nl) 

 

 

Greta Thunberg werd in 2018 bekend omdat ze 

haar stem liet horen. Ze is het niet eens met de 

wijze waarop wij mensen met de aarde omgaan. 

Op dinsdag 16 april 2019 sprak Greta de 

milieucommissie van het Europees 

Parlement in Straatsburg toe. Toch knap om als 

tiener een grote groep volwassenen te vertellen 

wat jij ervan vindt. 

 

 

 

Dichter bij huis… de mensen die protesteren tegen de corona-maatregelen. Je kunt het er wel of 

niet mee eens zijn; je mag wel zeggen wat je ervan vindt, mits je respect hebt voor de ander. 

Ook binnen de kerk zijn er verschillende meningen over bijvoorbeeld de kerkdienst op zondag. 

De een vindt de muziek prachtig terwijl de ander denkt dat er wel iets anders gespeeld of 

gezongen had kunnen worden. Zoveel mensen, zoveel meningen.  

Als we naar elkaars meningen luisteren kunnen we er misschien wel voor iedereen iets goeds uit 

halen!  

  

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vgrnbj1z0qzw/artikel_7_vrijheid_van_meningsuiting
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vgrnbj1z0qzw/artikel_7_vrijheid_van_meningsuiting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Parlement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Parlement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straatsburg


 

 

< uitslag enquête > 

Jullie hebben massaal via de enquête je mening gegeven over de TIENER-krant. Dit is belangrijk 

omdat deze krant in de eerste plaats voor jullie is bestemd. 

Uit jullie antwoorden blijkt dat jullie de TIENER-krant graag lezen en vooral de uitleg van het 

thema samen met de wekelijkse playlist en de challenge leuk vinden. 

Ook werd er gevraagd of jullie onderwerpen hadden waar de TIENER-krant over zou moeten 

gaan. Er waren verschillende onderwerpen genoemd zoals gelijk zijn, natuur, kerk & 

geschiedenis en onbekende bijbelverhalen. Heel leuk om jullie uiteenlopende interesses te zien. 

Op de vraag hoe vaak de TIENER-krant zou moeten verschijnen hebben de meesten 

geantwoord 1x per 2 weken. 

 

Hoe nu verder? 

In overleg met Pim, Idelette en Jeanette is besloten om in ieder geval door te gaan met de 

TIENER-krant tot en met de zomervakantie. 

Tot de zomervakantie zal de TIENER-krant iedere 2 weken verschijnen en in de zomervakantie 

eens in de 3 weken. 

De eerstvolgende TIENER-krant zal op 25 april verschijnen en in het teken staan van de 

jongerenviering die op deze zondag gehouden zal worden in de Ontmoetingskerk.  

(Zet die datum dus maar vast in je agenda!!) 

 

Meedoen/denken met de TIENER-krant 

Heb je aangegeven dat mee wilt denken of helpen met het maken van de TIENER-krant, stuur 

dan even een mailtje naar de tienerdienstleiding tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

of app even. Dan kunnen we kijken wat er mogelijk is.  

 

  

mailto:tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl


 

 

< JEUGDHONK > 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het (weer) leuk wordt om naar de kerk te gaan? En hoe 

kunnen we dat samen bereiken? 
Jullie hebben je mening al gegeven over de tienerkrant en dat vinden we heel tof!  
Het is belangrijk dat we weten wat jullie bezighoudt en waar jullie over willen praten of meer 

vanaf willen weten. 

 

Wat ook heel belangrijk is: jullie eigen plek binnen de kerk. En jawel…. Die gaat er komen, 

maar daar hebben we jullie hulp voor nodig! 
 

De ruimte met de bar mogen we oppimpen tot jeugdhonk, maar dat is het nog lang niet. 

 
Wat hebben we daarvoor nodig? 

 

1. JULLIE ENTHOUSIASME 

2. WAAR DENKEN JULLIE AAN BIJ HET HEBBEN VAN EEN EIGEN PLEK? 

3. WAT MISSEN JULLIE, WAARDOOR HET NU NIET JULLIE PLEK IS? 

4. JULLIE KLUS-HULP ALS HET JEUGDHONK ONDER HANDEN GENOMEN 

WORDT 

5. AKTIE-PLAN VOOR EXTRA BUDGET 

 

LAAT JE STEM DUS HOREN! 

 

REAGEER VOOR 1 MEI  

MAIL HET JEUGDTEAM jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

OF ZET JE IDEE VOOR HET JEUGDHONK IN DE TIENER APP 

(Kun je je ideeën al meteen delen met de anderen      ) 

 

Na 1 mei worden alle ideeën tot 1 plan gemaakt in overleg 

met jullie en voorgelegd aan de kerkenraad. 

Wanneer het plan wordt goedgekeurd, gaan we samen 

met jullie aan de slag zodat we deze zomer een jeugdhonk 

hebben in de Ontmoetingskerk! 

 

 

mailto:jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl


 

 

-tip 

 

‘Storm – Letters van vuur’ 

2017 is het jaar waarin we herdenken dat Luther 500 jaar 

geleden zijn 95 stellingen op een kerkdeur in Wittenberg, 

Duitsland spijkerde. Hij was het niet eens met de macht 

van de katholieke kerk en de rol van de paus. Het begin 

van de Reformatie. Zijn teksten konden verspreid worden 

dankzij medewerking van bevriende drukkers.  

Daarover gaat ‘Storm – Letters van Vuur’. 

 

In de 16e eeuw wordt de vader van Storm betrapt door 

de Inquisitie met het drukken van een 

geheim pamflet van Maarten Luther. Als zijn vader wordt 

gearresteerd weet hij nog in bezit te komen van de 

originele drukletters. Storm slaat er mee op de vlucht. 

Daarbij wordt hij geholpen door Marieke, een weesmeisje dat in het riool woont. Maar hij 

moet nu in een race tegen de klok zijn vader zien te redden van de brandstapel. 

De film kun je o.a. kijken via internet bij Zappbios (zie link) of Netflix. 

Kijkwijzer: v.a. 9 jaar 

Zappbios: Storm - Letters van Vuur  

 

Lees je graag, goed nieuws: het verhaal is er ook in 

boekvorm       

Titel: Storm en de verboden brief van Maarten Luther 

Geschreven door: Karen van Horst-Pellekaan 

Auteur Karen Horst vertelt achterin het boek dat het 

onderwerp uit dit boek ook nu nog actueel is, omdat er nu, 

500 jaar later, nog steeds mensen vervolgd worden om wat 

ze geloven, denken of zijn. En dat is helaas maar al te waar. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/16e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inquisitie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pamflet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_Luther
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandstapel
https://www.zapp.nl/kinderfilms/zappbios-storm-letters-van-vuur


 

 

PLAYLIST van de week 

 

Op YouTube Music staat de nieuwste playlist voor je klaar. 

Check de onderstaande link voor de nummers van deze week. 

Playlist - YOUNG_8 

****** 

Heb je zelf een nummer of clip waarvan je denkt: 

Deze muziek is zo goed, die moet deze week in de top 5 staan? 

Zet het in de tiener-appgroep of  

mail naar tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

 

****** 

CLIP van de week  

De ‘clip van de week’ is deze keer van Marco Borsato en Gers Pardoel. 

Marco Borsato & Gers Pardoel - 'STEM' 

 

Ja, dit is mijn stem, dit is wie ik ben 

Dit is de persoon die je nooit echt hebt gekend 

Ja, dit zit in mijn hoofd en dit zijn mijn ideeën 

Dit zijn de gedachten die ik nooit heb durven delen 

Dit is mijn hart, dit is wat ik voel 

Dit is wat ik al die tijd in stilte heb bedoeld 

Dit is mijn stem 

Ja, dit is wie ik ben 

Dit is wie ik ben 

 

 

https://music.youtube.com/playlist?list=PLTI5P0ERNjzmhTSC6ZLWFy1QqtvjZTPWi&feature=share
mailto:tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
https://music.youtube.com/watch?v=4wMwdEYr_Yk&feature=share

