
 

 

 

 

Programma D.v. zaterdag 5 september 2020 

 

 

 

Bijeenkomst reformatorische jongeren met autisme en een (boven)gemiddelde 

begaafdheid, in de leeftijd van 16 tot 25 jaar 

 

 

We proberen ons zoveel mogelijk te houden aan het programma dat op pagina 2 staat. 

 

 

Daarnaast houden we ons in deze tijd van de corona-pandemie aan de richtlijnen vanuit de 

overheid: 

- We komen niet naar de jongerendag als we klachten hebben die bij het coronavirus kunnen 

horen 

- We schudden geen handen bij binnenkomst of bij vertrek 

- We houden 1,5 meter afstand tussen personen, behalve als mensen tot één gezin behoren 

- We ontsmetten onze handen bij binnenkomst, bij de lunch (en indien gewenst ook bij het 

weggaan) 

- We hoesten of niezen in onze elleboog 

 

 

In verband met bovenstaande richtlijnen: 

- wordt deze jongerendag in een grotere zaal gehouden dan de eerdere jongerendagen (een 

combinatie van de gebruikelijke zaal en de zaal ernaast) 

- is er op deze jongerendag plaats voor maximaal 17 personen 

- zingen we op deze jongerendag niet 

- neemt iedereen die een Bijbel wil gebruiken, zijn of haar eigen Bijbel mee 

- wordt de tafelvoetbaltafel niet gebruikt 

- wordt de tafeltennistafel door 2 personen tegelijk gebruikt en niet meer 

- zet de koster de lunch klaar op tafels (in buffet-vorm) en lopen we daar langs om ons eigen 

eten te kiezen en mee te nemen naar onze zitplaats; alles staat aan het begin van de lunch 

gereed, je kunt meerdere keren langs lopen (koffie en thee halen we af bij de balie van de 

koster, zoals we dat gewend zijn) 

 
 
 

Kom je ook? Je bent van harte welkom. 

 

Aanmelden is verplicht en kan via de website of (0348) 48 99 70 

 

https://helpendehanden.nl/autisme/bijeenkomsten/jongeren-met-autisme2.html


 

Programma jongerendag autisme D.v. zaterdag 5 september 2020 
 
 

Tijd Onderdeel 

10.00 – 10.30 uur Ontvangst met koffie/ thee en koek 

en lid worden van Helpende Handen als je dat nog niet bent 

10.30 uur Welkom 

 Bijbellezen en gebed, zingen 

10.40 uur Autisme en geloven 

Inleiding door ds. D. Heemskerk 

11.10 uur 2e keer koffie/ thee 

Daarna Gesprek/ discussie deel I 

Autisme en geloven 

12.00 uur Vrije tijd, waarin je bijvoorbeeld een spel kunt doen of met elkaar kunt 

praten 

12.30 uur Eindigen ochtend/ bidden voor de maaltijd 

Lunch 

13.10 uur Bijbellezen en danken 

13.15 – 13.45 uur Gesprek/ discussie deel II 

Autisme en geloven 

13.45 – 14.00 uur Evaluatieformulier invullen en inleveren 

Eindigen  

 

Kom je ook? Je bent van harte welkom. 

 

Aanmelden is verplicht en kan via de website of (0348) 48 99 70 

 

https://helpendehanden.nl/autisme/bijeenkomsten/jongeren-met-autisme2.html

