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Ronde 1 
Dominee Wisselink eindigde de lunch en opende de workshop met het lezen uit Gods Woord 
en gebed. Daarna maakte de groep op een ludieke manier met elkaar kennis. In korte tijd 
moest men in drietallen zoveel mogelijk overeenkomsten met elkaar bedenken en 
opschrijven. Wat de meeste deelnemers met elkaar verbond, is dat men allemaal te maken 
heeft met autisme en/of hierin geïnteresseerd is.  
Daarna gaf de dominee aan dat de deelnemers zelf mogen aangeven welke thema’s er 
spelen en over welke vragen we het wilden gaan hebben. Er ontstonden de volgende 
vragen: 

- Hoe om te gaan met echtscheiding van stellen waar autisme een rol speelt? 
- Hoe zit het met acceptatie? 
- Hoe om te gaan met personen die niet gediagnosticeerd zijn op autisme maar dit 

vermoeden wel speelt? 
- Hoe voorkom je ruis in de communicatie (in relatie) met iemand met autisme? 
- Hoe hoop geven bij autisme? 

Deze vragen werden in een open, vertrouwelijke sfeer met elkaar besproken. De dominee 
bracht voorbeelden in vanuit eigen ervaring en gaf waar nodig adviezen. Ook deelnemers 
gaven elkaar tips. Er was veel herkenning. De dominee adviseerde in het geval waarbij 
autisme verhuld wordt, openheid te creëren. Ga voorzichtig om met de persoon waarbij 
vermoedens van autisme bestaan. Anderzijds is het te gemakkelijk om te zeggen: ‘zolang 
het goed gaat, gaat het goed’. Je weet immers niet wat er achter de voordeur speelt. De 
dominee vertelde uit ervaring dat er mensen zijn die gezegd hebben: ‘Ik heb signalen 
gegeven, maar niemand heeft naar mij geluisterd.’ Een deelnemer gaf aan dat acceptatie 
het bij hen een stuk makkelijker maakte. Ook kan de diagnose opheldering geven naar de 
omgeving. Daarna kwam de communicatie ter sprake. De maatschappij blijkt voor mensen 
met autisme een mijnenveld te zijn. Er kan plotselinge boosheid vanuit de omgeving 
ontstaan terwijl je je van geen kwaad bewust bent. Mensen met autisme zijn vaak zelf heel 
eerlijk, terwijl de samenleving vaak oneerlijk kan overkomen. Autisme in het huwelijk kan 
veel verdriet geven. Er wordt niet altijd aan de gestelde verwachtingen voldaan. Anderzijds 
is hier in veel huwelijken sprake van. Iedereen heeft nodig dat hij/zij gehoord en begrepen 
wordt. De dominee ziet vaak dat acceptatie hoop kan geven.  
 
Ter afsluiting gaf de dominee nog enkele concrete tips: 

- Lees boeken en publicaties over autisme 
è Veilig bij God van Hanneke Schaap-Jonker en Roekel Van Schothorst 

- Wees open over de diagnose 
- Zoek en onderhoud contact met lotgenoten 
- Ga er af en toe alleen op uit en onderneem iets wat je leuk vindt 
- Zoek mensen in de omgeving met wie je je gevoelens kunt delen 
- Probeer oog te krijgen voor wat goed en waardevol is in de ander 

 
In pastoraal werk: 

- Speel niet de hulpverlener 
- Ondersteun de bestaande structuren 
- Ondersteun het gezin door middel van luisteren, helpen relativeren, erkenning 

geven en helpen dragen.  
	 	



Ronde 2 
De tweede ronde begon met dezelfde introductie als de eerste ronde. De deelnemers 
maakten kennis met elkaar door zoveel mogelijk overeenkomsten tussen elkaar te 
bespreken. Daarna vroeg de dominee naar thema’s die spelen en welke deze middag 
besproken zullen gaan worden. De vragen die speelden waren onder andere:  

- Hoe krijg je het probleem van autisme in de kerk onderkend? 
- Hoe om te gaan met iPads/computer (verslaving) bij autisme? 
- Welke belangrijkste dingen zijn aan te geven in pastoraal werk met mensen met 

autisme? 
- Hoe maak je vermoedens van autisme bespreekbaar in het gezin? 
- Waarom bidden we niet voor genezing, maar zijn we vooral bezig met het bestrijden 

van symptomen? 
Gaandeweg werden de meeste vragen pratende wijs beantwoordt. Het is moeilijk om 
vermoedens van autisme bespreekbaar te maken binnen het gezin. Dominee Wisselink 
heeft zelf ervaren hoe waardevol het is als de behandelaar van de GGZ uitleg rondom 
autisme wil geven aan de andere kinderen in het gezin. Het advies is om lotgenoten te 
zoeken. Dit geeft herkenning, erkenning en levert vaak tips op. Andere adviezen voor 
hulpverlening zijn bijvoorbeeld de Praktijkondersteuner Huisarts. De dominee gaf het 
voorbeeld van de dochter van Jefta: Zij beweende na de belofte van haar vader haar 
maagdom met haar vriendinnen. Er mag samen gehuild worden. Door een deelnemer werd 
aangegeven dat er veel onbegrip in de kerk wordt ervaren. Zij en haar man hebben het 
gevoel niet serieus genomen te worden door ambtsdragers. De dominee adviseerde om 
een bruggenhoofd te vinden; iemand die begrip heeft voor en verstand heeft van autisme. 
Bepaalde oplossingen in de kerk blijken ook voor mensen zonder autisme handig. Een 
voorbeeld hiervan is om een liturgie van te voren uitdelen. Daarbij komt dat iedereen weer 
anders is, ook mensen met autisme. Wat betreft het omgaan met apparatuur, kunnen 
mensen met autisme daar gevoelig voor zijn. Een computer is voorspelbaar en biedt 
structuur. Anderzijds speelt dit ook bij mensen zonder autisme.  
De vraag over genezing werd door een deelnemer beantwoord. Zij vertelde uit eigen 
ervaring dat God hun gebed verhoorde. Niet door genezing, maar door het sturen van 
mensen die hen ondersteunden in moeilijke tijden. God helpt door dieptepunten heen. Dit 
kan ook in de vorm van professionele hulpverlening. De dominee bevestigde dit met de 
opmerking dat God niet beloofd heeft alle gebrokenheid op aarde te helen. Maar Hij kan 
wel tot hulp zijn. Uiteindelijk mogen we niet vergeten om ook te kijken naar de waardevolle 
en mooie eigenschappen van mensen met autisme.  
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