
Steun ons!

“Wij doen 
graag mee!”



Praktische handreiking 
voor kerkelijke gemeenten over 

hoe zij kunnen omgaan met 
gemeenteleden met autisme

• Creëer een prikkelarme omgeving wanneer je met 
iemand met autisme in gesprek gaat. Laat degene 
met autisme hier zelf het voortouw in nemen.

• Durf op andere plekken af te spreken dan de thuissi-
tuatie. Het kan helpend zijn om letterlijk uit de thuis-
situatie te stappen om over problemen die daar 
spelen na te kunnen denken en te kunnen praten.

• Stel uw vragen zo rechtstreeks en zo concreet 
mogelijk. Gebruik zo min mogelijk woorden. Vermijd 
wollig taalgebruik.

• Durf door te vragen. Verzeker u ervan dat u de 
ander echt begrijpt. 

• Wanneer diegene met autisme andere woorden ge-
bruikt dan het geestelijk jargon is  dit niet oneerbie-
dig bedoeld; dit wordt gedaan om het behapbaar te 
houden.

• Maak duidelijke en concrete afspraken. Wees ervan 
verzekerd dat het wie, wat, waar, wanneer en hoe 
duidelijk is.

• Tot slot: wees open als u niet goed raad weet met 
de situatie en vraag hoe u de persoon met autisme 
het beste kan helpen. Als hij/zij dit niet weet, vraag 
dan of de betreffende persoon het goed vindt dat u 
met zijn/haar netwerk overlegt.

• Zorg zo veel mogelijk voor een vaste structuur in de 
liturgie rondom de eredienst.

• Bied structuur in alle kerkelijke activiteiten. Breng hier 
geen onverwachte veranderingen in aan  en als dit 
toch het geval is, communiceer dit goed en duidelijk, 
zodat iedereen de verandering kan volgen.

• Structureer de preek in het begin, midden en einde. 
Blijf bij de kern van de boodschap. Dwaal niet te veel 
af. Iemand met autisme verliest anders het overzicht.

• De Bijbel staat vol met beeldspraak. Leg uit wat er 
mee wordt bedoeld.

Tips voor het persoonlijk contact:

Tips voor de invulling van de eredienst:



Steun ons!

Deze handreiking is 
gemaakt door Agathos 
ambulante hulpverlening 
ter gelegenheid van 
de week van autisme.

Agathos-hulpverlening.nl




