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Grote gezinnen zijn belangrijk, liet paus Benedictus XVI enige tijd geleden weten. Maar hij

beseft ook dat meer kinderen in deze tijd niet vanzelfsprekend is. ‘In de huidige sociale

context zijn grote gezinnen een getuigenis van geloof, moed en optimisme. Ze zijn een rijkdom en

hoop voor het land.’

Het rooms-katholieke Inspiratie Magazine, dat eind deze week verschijnt, laat ouders van enkele

grote gezinnen aan het woord. Hun ervaringen onderstrepen de uitspraak van de paus. ‘Leuk,

maar ik moet er zelf niet aan denken!’, kregen alle gezinnen (met vier, vijf of zeven

kinderen) te horen.



druk



De meeste mensen blijken heel praktisch te reageren als ze horen dat er (nog) een kind komt.

‘Heb je wel genoeg slaapkamers? Ga je nu verhuizen?’, somt Selinde van Dijk op. Ook de auto

blijkt een belangrijk punt van zorg voor anderen. Want kun je zo veel kinderen wel vervoeren?

Iemand schreef aan een gezin bij de geboorte van de vierde: ‘Gefeliciteerd met de geboorte van

Philip. Guus en Christine, nu zit de auto echt vol!’



Toos van Berkel, moeder van zeven kinderen, signaleert dat ouders van grote gezinnen niet mogen

klagen van hun omgeving. ‘Als je twee kinderen hebt, dan “mag” je klagen en wel eens

zeggen dat je het druk hebt. Maar als je er zeven hebt, dan mag dat ineens niet meer. Je hebt

daar zelf voor gekozen, is dan het argument.’



twitterspreekuur lijkt ondoordacht



Het twitterspreekuur dat scriba Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk eind april gaat houden,

bewijst dat hij geen flauw idee heeft hoe Twitter werkt. Twintiger Hans Heuvelman is uiterst

kritisch op zijn blog Gods Marketing, ‘hemelse PR voor aardse zaken’. Plaisier is van plan

in zijn kantoor een lang verhaal af te steken, dat zijn assistente dan in een tweet mag

verwoorden, chargeert Heuvelman. ‘Dit precies een uur lang, waarna het project ook weer
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eindigt.’ Dat inkaderen van sociale media is de omgekeerde wereld, meent hij. ‘We begrijpen

dat Plaisier een poging doet “iets online” te doen.



Het klinkt echter vooral als een ondoordachte daad. Een 1.0-persoonlijkheid die probeert

digitaal mee te doen.’ Heuvelman raadt Plaisier aan met zijn Blackberry thuis op de bank

tweets te gaan schrijven. ‘En dat niet een uurtje, maar doorlopend. Dan kiezen wij als volgers

wel of we dat interessant genoeg vinden.’ De katholieke internetondernemer Eric van den Berg

vindt het wel een geslaagd idee. Via Twitter wijst hij de Rooms-Katholieke Kerk op het

twitterspreekuur. Het is volgens hem ‘een opstapje’ naar volwaardige vormen van zorg via

internet.



geen ergernis meer over de lege plaatsen



Op een gegeven moment begon het ds. Mirjam Kollenstaart uit Ottoland te storen dat ze bij

avonddiensten preekte voor een bijna lege kerk, voor oude en grijze kerkgangers. ‘Ik voelde me

weinig gemotiveerd om er nog op uit te gaan op zondagavond’, bekent de protestantse predikant

op haar weblog. Als ze aan die jaren terugdenkt, schaamt ze zich.



Het stoort haar niet meer als er maar dertig mensen zijn terwijl er driehonderd plaatsen zijn in

het kerkgebouw. ‘Ik ben daar omdat ik geroepen ben om te verkondigen. Dat klinkt misschien wat

zwaar, maar zo ervaar ik dat wel. Preekvoorzieners bellen om me uit te nodigen een dienst te

leiden – dat ervaar ik als roeping. (...) Ik wil me laten leiden door de Geest die me telkens

weer woorden geeft om aan anderen te vertellen wie God is en hoe Hij in ons leven aanwezig is en

wil zijn.’
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