
Februari 2020  

JAARGANG 2 nr.1 
Nieuwsbrief

Helpende Handen en autisme

‘Staat naast je’ luidt de slogan van 
Helpende Handen. Bij de vraag naar 
passende zorg en ondersteuning staat 
Helpende Handen graag naast u.

De ouders van Adian zochten iemand die 
naast hun zoon kon staan en kwamen 
uit bij Sue, een autismegeleidehond. De 
moeder van Adian is hier zo enthousiast 
over dat ze haar verhaal vertelt.

Toen  ouderling Van Vliet de vraag kreeg 
op de vraag of hij wilde meedenken aan 
een Bijbelleesgroep voor jongeren met 
autisme werd hij geraakt door de vraag 
en “tja, dan durf en wil ik eigenlijk geen 
nee zeggen”, vertelt hij in het vraagge-
sprek dat we met hem hadden.
Samen met Uitgeverij Den Hertog  
werken we aan een vervolg op dagboek  
Levend Woord en Kernwoordenboek Bij de 
Bron. Redacteur Hans Versloot vertelt in 
de nieuwsbrief over dagboek Profetisch 
Woord waarin de profeten worden  
behandeld.

Medewerkers van Helpende Handen 
denken graag met u mee in de vragen die 
u heeft. Wilt u weten wat wij voor u kun-
nen betekenen? Kijk dan op
www.helpendehanden.nl/autismediensten 
voor een uitgebreid overzicht van onze 
dienstverlening of neem contact op met 
één van onze medewerkers. 

In dit nummerIn goede handen  

over autisme, 
gezin en kerk
Met de uitgave In goede handen – over autisme, gezin en kerk wil Helpende 
Handen ouders en ambtsdragers informatie en handvatten bieden over (het 
contact met) jongeren met autisme. Tijdens zijn afstudeeronderzoek heeft Bart-
Jan Noorlander diverse gesprekken gevoerd met jongeren met autisme en met 
ambtsdragers. Naar aanleiding van dit onderzoek is In goede handen geschreven.

De godsdienstige vorming van kinderen en jongeren met een vorm van autisme in 
het gezin en de kerkelijke gemeente staat in In goede handen centraal. Er wordt 
ingegaan op Bijbelgebruik in het gezin, gewetensvorming en de invulling van de 
zondag. Daarnaast is er aandacht voor specifieke problemen die mensen met autis-
me kunnen ervaren bij het begrijpen en toepassen van Gods Woord. Ook wordt in-
gegaan op de kerkdienst, de catechisatie, het jeugdwerk en het pastoraat. Tenslotte  
bevat dit boek praktische aanbevelingen voor kerkelijke gemeenten.

Dinsdag 21 april 2020 organiseert Helpende Handen een avond in Woerden  
waar In goede handen wordt gepresenteerd. U bent van harte welkom deze avond 
bij te wonen.

In goede handen
In goede handen verschijnt medio april en is nu 

al te bestellen:  
www.helpendehanden.nl/ingoedehanden.nl
Het boekje kost € 9,90 excl. verzendkosten.

http://www.helpendehanden.nl/autismediensten
http://www.helpendehanden.nl/ingoedehanden. 


Dagboek Profetisch Woord

HOE BENT U BETROKKEN GERAAKT BIJ 
DIT DAGBOEK?
“Via het contact met Inge van Hell-van Dijke 
van Helpende Handen. Een paar jaar geleden 
verscheen bij onze uitgeverij in samenwerking 
met Helpende Handen dagboek Levend 
Woord, voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 
18 jaar. Dat werd bijzonder goed ontvangen. 
Nadien gaven we gezamenlijk het Bijbels 
kernwoordenboek Bij de Bron uit. Daarin 
wordt voor iedere week een bijbels kernwoord 
uitgelegd. Inmiddels is er weer vraag naar een 
nieuw dagboek voor jongeren van dezelfde 
leeftijd.”
 
WAAROM VINDT DEN HERTOG HET BE-
LANGRIJK DEZE BOEKEN UIT TE GEVEN?
“Eén van de uitgangspunten voor onze 
uitgeverij is dat je iets uitgeeft wat van 
toegevoegde waarde is. Dat valt niet altijd 
mee. In ieder geval kun je dat wel zeggen 
van de genoemde uitgaven. We vinden het 
belangrijk dat we voor mensen met een 
stoornis in het autismespectrum ook iets 
kunnen uitgeven wat bij hen aansluit. Voor 
veel (theologische) boeken geldt dat mensen 
met autisme moeite hebben om de inhoud 
ervan tot zich te nemen.”

HET DAGBOEK KRIJGT DE TITEL PROFE-
TISCH WOORD. WAAROM IS ER VOOR 
DIT THEMA GEKOZEN?
“Het is belangrijk dat een minder bekend 
gedeelte uit Gods Woord in een dagboek 
behandeld wordt. Dat geldt voor de ‘grote’ 
profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël, maar 
zeker ook voor de ‘kleine’ profeten. Daarnaast 
bevatten deze Bijbelboeken de nodige 
beeldspraak en moeilijke gedeelten. Het is een 
mooi initiatief van Helpende Handen om juist 
hieruit stof te kiezen en voor jongeren met 
autisme duidelijk uit te leggen.”

KUNT U IETS VERTELLEN OVER DE IN-
HOUD VAN HET DAGBOEK?
“In het nieuwe dagboek wordt per dag een 
Bijbeltekst besproken en uitgelegd, met 
praktische lijnen en handvatten naar het leven 

van jongeren. De teksten zijn genomen uit 
de Bijbelboeken Jesaja tot en met Maleachi. 
Ieder Bijbelboek wordt ingeleid met een 
informatieve intro. Uiteraard kunnen niet alle 
hoofdstukken en teksten worden behandeld. 
Vooral de kernteksten komen aan de orde. 
Ieder dagboekstukje bestaat uit dezelfde 
opzet:
-  Bijbellezen
-  dagboek lezen: wat staat er? Wat betekent 

het? Wat betekent het voor jou?
-  psalmvers om te zingen of hardop te lezen
-  gebedssuggesties (omdat bidden voor deze 

jongeren zo moeilijk is). 
De zesentwintig scribenten zijn allen 
ambtsdragers uit de brede achterban van 
Helpende Handen. De meesten van hen zijn 
lid van de Gereformeerde Gemeenten.”

WAAROM DEZE OMSLAG?
“De boeken van de profeten in de Bijbeltijd 
stonden op een perkamenten of papieren 
rol. Denk aan de woorden van Christus in 
Psalm 40: 8: In de rol des boeks is van Mij 
geschreven.”

U BENT NAAST REDACTEUR OOK AMBTS-
DRAGER; HOE ZIET U DAT DE BOEKEN 
IN DE GEMEENTEN HUN WEG VINDEN? 
KRIJGT U REACTIES?
“Je ziet dat deze boeken in een grote 
behoefte voorzien. Dat merk je aan zowel 
de verkoopaantallen als de vele positieve 
reacties. Het is van groot belang dat we in 
de gemeenten ook jongeren met autisme 
bereiken met de boodschap van Gods Woord. 
Op catechisatie, tijdens de huisbezoeken en 
bij andere gelegenheden. Menig ambtsdrager 
heeft weinig tot geen ervaring met deze 
jongeren (en ouderen). Deze uitgaven bieden 
juist ook hen veel handvatten.

In november 2020 verschijnt Profetisch Woord, een Bijbels 
dagboek voor jongeren. Door de duidelijke structuur en uitleg, 
is het dagboek (ook) geschikt voor jongeren met autisme. We 
stellen redacteur J. (Hans) Versloot van uitgeverij Den Hertog 
enkele vragen.

Dagboek Profetisch 
Woord wordt 

donderdagavond 
19 november 2020 
gepresenteerd in 
het gebouw van 

Driestar Educatief 
te Gouda.

Thema



HOE BENT U BETROKKEN GERAAKT 
BIJ DE VRAGEN VAN JONGEREN MET 
AUTISME?  
“Het begin ligt in m’n werk, als leerkracht in 
het Speciaal Onderwijs. Ik werd gedwongen 
om in gewone taal te zeggen wat er nu heel 
concreet in de Bijbel staat. Je gaat dan bewust 
nadenken over de kern van de betekenis. 
Daarbij moest ik elke keer afstemmen op mijn 
leerlingen: ‘Bedoelen we nu echt hetzelfde?’. 
Ook in mijn catechisatiegroepen kwam ik 
jongeren tegen met vragen over de Heere en 
Zijn dienst. 
Toen vanuit Helpende Handen de vraag 
kwam mee te denken met en voor jongeren 
met autisme over geloof en geloofsbeleving, 
leek het me fijn om mee te doen. En daar 
lag opeens de vraag op tafel van jongeren: 
‘Kunnen jullie ons helpen bij het lezen van 
de Bijbel?’. Die vraag werd ook aan mij 
voorgelegd: ‘Zou u ook hierin mee willen 
denken?’.”

WAT WAS UW MOTIVATIE OF DRIJFVEER 
OM ‘JA’ TE ZEGGEN OP DEZE VRAAG?
“Deze vraag raakte me. Dat komt vooral 
omdat ik zelf ervaar dat het lezen van de Bijbel 
zo goed is. Elke dag lees ik een stukje voor 
mezelf, dan krijg ik zo vaak onderwijs in mijn 
dagelijks of geestelijk leven. Soms merk ik dat 
de Heere spreekt, dan is het heel persoonlijk 
voor mezelf. De Bijbel is me lief geworden. 
Dat gun ik iedereen. Als ik dan hoor dat er 
jongeren zijn die vragen om hen te helpen bij 
het Bijbel lezen, tja, dan durf en wil ik eigenlijk 
geen nee zeggen.” 

KUNT U IETS VERTELLEN OVER VRAGEN 
EN WORSTELINGEN VAN JONGEREN MET 
AUTISME BIJ HET BIJBELLEZEN? 
“Soms vinden ze het moeilijk om te begrijpen 
wat er staat. Ik denk dan bijvoorbeeld aan 
louter goud, dat is echt helemaal alleen 
van goud. Lastig is dat hetzelfde woord de 
ene keer dit en de andere keer wat anders 

betekent. Neem nu het woord gezicht. De ene 
keer betekent het wat je ziet. De andere keer 
staat er in het gezicht van de stad, dat betekent 
vòòr aan de stad. Een volgende keer is het een 
Goddelijke openbaring. 
Het kan moeilijk zijn om te begrijpen wat 
er bedoeld wordt, of wat een uitdrukking 
betekent. Ook de vraag wat een 
Bijbelgedeelte betekent voor het persoonlijk 
leven is moeilijk. Daar zijn hulpmiddelen bij 
nodig zoals een gesprek, een dagboek of 
concrete uitleg in een preek.” 

U HEEFT INMIDDELS EEN BIJEENKOMST 
GEORGANISEERD EN MET ENKELE JONGE 
MENSEN MET AUTISME EEN START 
GEMAAKT VOOR EEN BIJBELLEESGROEP. 
HOE ZIJN UW EERSTE ERVARINGEN? 
“Met een klein groepje jongelui heb 
ik inderdaad een start gemaakt in een 
Bijbelleesgroep. Op een zaterdagmorgen 
zijn we bij ons in de kerk bij elkaar gekomen. 
We zijn ontspannen begonnen met koffie. 
Deze morgen hebben we een paar verzen 
uit Johannes 1 gelezen. We deden dit aan de 
hand van drie vragen: ‘Wat staat er?’, ‘Wat 
betekent het?’ en ‘Wat betekent het voor 
mij?’. Bij deze laatste vraag stelden we weer 

drie vragen: ‘Wat zegt dit over God?’,  ‘Wat 
zegt dit over mij?’ en ‘Wat zegt dit over 
Christus?’. We gebruikten de Bijbel met uitleg 
maar vooral ook de kanttekeningen. Veel 
tekstverwijzingen zochten we op. 
Verrassend was het om te ontdekken dat het 
Woord een Naam is van de Zoon van God. En 
om te merken hoeveel er van Hem gezegd 
wordt in deze paar verzen. Confronterend was 
de kanttekening bij vers 5, dat zei veel over 
onszelf. We hebben ons er over verbaasd hoe 
je samen een klein uurtje intensief bezig kunt 
zijn met vijf teksten uit de Bijbel. Na anderhalf 
uur hebben we afgesloten. Spontaan kwam de 
vraag aan het eind: ‘Gaan we hier gauw weer 
mee verder?’.” 

ZOU U ANDERE AMBTSDRAGERS WILLEN 
OPROEPEN DIT MOOIE WERK TER HAND 
TE NEMEN?
“Ja, dit is zeker niet het minste deel van het 
ambtelijk werk. Het raakt de kern van ons 
bezig zijn met jongeren. Waardevol om samen 
met hen, in een vertrouwelijke sfeer, Gods 
Woord te onderzoeken.”

Foto: JBGG

Autisme en geloven
‘Bijbellezen met jongeren met autisme’
Eén van de vragen die Helpende Handen regelmatig krijgt, 
is of de Vereniging iets kan betekenen voor jongeren met 
autisme die vragen hebben bij en over Bijbellezen. Ouderling 
K. van Vliet uit Veenendaal heeft in de achterliggende tijd een 
eerste Bijbelleesgroep gestart. We stellen hem enkele vragen.

Thema



U ziet het vast weleens op straat: 
een blindengeleidehond of een hond 
die mensen met een lichamelijke 
beperking begeleidt. Minder 
bekend is de autismegeleidehond. 
Mevrouw Kop, moeder van Adian, 
deelt hun ervaring over hun 
autismegeleidehond.

Onze zoon Adian is nu twaalf jaar. 
Toen hij vijf jaar oud was, is de 
diagnose autisme (syndroom van 
Asperger) gesteld. Hij is een vrolijke 
jongen, maar is snel van slag. De 
emmer loopt snel over vanwege 
overprikkeling, dan is hij snel boos. 

HULPHOND
We zien het als een wonder dat Sue, 
de hond van Adian, in ons leven is 
gekomen. Sue is een zwarte labrador. 
Ze is een afgekeurde douanehond 
(oud-drugshond). Wij hebben via het 
Koninklijk Nederlands Geleidehonden 
Fonds (KNGF) een training gevolgd. 
Tijdens deze training leerden we allerlei 
vaardigheden en een goede connectie te 
krijgen tussen kind en hond.

Als Adian na schooltijd uit de taxi kwam, 
was hij soms erg van slag. Het eerste 
wat hij deed, was naar Sue gaan om te 
ontladen. Dit doet hij nog steeds, hoewel 

Autismegeleidehond 
‘‘Sue neemt Adian zoals hij is’’

Thema

 De klik tussen Sue en 
Adian was er meteen! Sue 
is een bijzondere hond en 

betekent veel voor ons 
en zeker voor Adian. Er 
kwam meer rust in huis!

hij nu in de eerste zit van het voortgezet 
onderwijs. De chemie tussen hond en 
kind is niet te beschrijven. Een hond 
luistert altijd, oordeelt niet, maar hij is 
er gewoon! Dat geeft rust.

HOE SUE ADIAN HELPT
Nu is onze hond werkelijk bijzonder. 
Voorheen sneuvelde er tijdens een boze 
bui van alles in de woonkamer. Maar 
nu stuurt Sue Adian naar de keuken of 
naar buiten. Adian moet dan gaan zitten 
van haar; dit laat ze merken door haar 
poot tegen hem aan te doen. Eerst is 
de boosheid zo groot dan lukt het niet 
gelijk. Uiteindelijk krijgt Sue het voor 
elkaar dat hij gaat zitten. Zij gaat dan 
over zijn benen liggen. Sue voelt aan de 
spanning van de benen van Adian hoe 
zwaar of hoe licht zij zich kan maken. 
Waar voorheen een boze bui soms wel 
een uur duurde, duurt het nu nog maar  
een kwartier. Sue krijgt het voor elkaar 
om hem rustig te krijgen. Nadat de 
spanning van de benen is, gaat Sue eraf.
 
RUZIE
Als Adian bijvoorbeeld ruzie heeft met 
zijn broertje, dan komt Sue eraan en 
gaat er tussen staan. Help dat niet, 
dan komt Sue mij halen. Nu is Sue (12 
jaar) met pensioen. We hebben nu nog 
een 3-jarige labrador. Moeder Sue leidt 
haar op, waardoor we een nieuwe hond 
erbij hebben. Wij zijn erg blij met beide 
honden. Je ziet echt dat Nina, de jonge 
hond, het overneemt van haar moeder.

Autismegeleidehond
Om destijds aan een autismegeleide 
hond te komen, waren er zeer strenge 
regels. Er zijn verhoudingsgewijs niet 
heel veel autismegeleidehonden. Het is 
erg duur om een hond op te leiden 
(30.000 euro). Soms is de wachttijd ook 

erg lang, terwijl je graag snel zo’n hond 
zou willen. Wij waren daarom blij dat 
KNGF deze training gaf. 

TIP
Als laatste geef ik nog een tip: zoek 
een ex-politie hond die stabiel is en 
goed getraind. Deze honden kunnen 
heel veel betekenen voor uw kind. Het 
geeft rust in het gezin. Maar kijk eerst 
naar de connectie tussen hond en kind. 
Dat is belangrijk! Sue heeft al heel wat 
verhalen en frustraties aangehoord van 
Adian, zonder één bestraffende reactie. 
Zij neemt Adian zo als hij is en ze zorgt 
voor stabiliteit in het roerige leven van 
Adian!



7 maart 2020
Helpende Handen organiseert 
jongerendagen voor jongeren van 16 tot en 
met 25 jaar, met een vorm van autisme en 
een (boven) gemiddelde intelligentie. 

Tijdens deze bijeenkomst, die in het 
kerkgebouw van de Gereformeerde 
Gemeente in Woerden gehouden wordt, 
gaat het over het onderwerp Autisme en 
verslaving.
Meer informatie

19 maart 2020
Autisme in relatie
Voor mensen die in hun relatie te 
maken hebben met autisme organiseert 
Helpende Handen 19 maart 2020 
een bijeenkomst over Samen zoeken 
naar een balans. Ds. A. Schreuder 
opent de bijeenkomst waarna een 
ervaringsdeskundig echtpaar vertelt over 
hun vragen, worstelingen en ervaringen. 

Meer informatie

Studiedag Autisme thuis
Platform Autisme in de kerk organiseert 
4 april 2020 de studiedag Autisme thuis.

Meer informatie en aanmelden

Deze nieuwsbrief verschijnt 4 x per 
jaar en wordt verspreid onder de 
mensen die bij Helpende Handen die 
geregistreerd staan als ‘betrokken bij 
autisme’ en één van de contactgroe-
pen ‘autisme’.

Voor alle toekomstige data in deze 
nieuwsbrief geldt: Deo volente.

Redactie: Inge van Hell-van Dijke en 
Bart-Jan Noorlander
Eindredactie: Siegbert Beukens

Activiteiten

Colofon

STUDIEDAG
AUTISME THUIS:
OVER DE KRACHT,
MOEITEN EN HET GELOOF

Hoofdlezing
In deze lezing geeft GZ-psycholoog Bernadette 
van Rossum praktische handvatten over het  
herstel en in stand houden van positieve gezins- 
relaties. Hoe kun je de kracht van het gezin  
gebruiken om iedereen een thuis te bieden?  
Op wie kun je een beroep doen, binnen of  
buiten de kerk? Welke rol heeft het geloof? 

Programma
Naast de lezing bestaat het ochtendprogramma 
uit een interview met ervaringsdeskundigen  
(echtpaar met dochter) en een forumbespreking. 
‘s Middags is er keuze uit verschillende  
interactieve workshops.

Datum
D.V. zaterdag 4 april 2020

Tijd
09.30 - 15.45 uur

Locatie
Gomarus Scholengemeenschap, 
Gorinchem

Kosten
€ 25,- p.p. (incl. lunch)

Aanmelden
www.opwegmetdeander.nl

Deelnemende organisaties 
Dit Koningskind, Helpende Handen, Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) en Op weg met de ander.

Van harte welkom 

Studiedag ‘Autisme thuis’ 
Het Platform Autisme in de kerk organiseert zaterdag 
4 april 2020 een studiedag voor (jong)volwassenen met 
autisme en hun gezinsleden.

Als autisme een rol speelt in je eigen leven of dat van gezinsleden, weet je 
als geen ander welke moeiten en zorgen er kunnen zijn. Moeiten die kunnen 
leiden tot eenzaamheid en onbegrip. 
Waar haal je dan je kracht vandaan en hoe kun je samen werken aan een  
thuis voor iedereen? 

Studiedag 
Tijdens de studiedag zal GZ-psycholoog Bernadette van Rossum het thema 
‘Autisme thuis’ uitdiepen. In haar lezing geeft zij praktische handvatten 
over het herstel en in stand houden van positieve gezinsrelaties. Hoe kun 
je de kracht van het gezin gebruiken om iedereen een thuis te bieden? Op 
wie kun je een beroep doen, binnen of buiten de kerk? Welke rol heeft het 
geloof? 
Aansluitend is er een interview met  ervaringsdeskundigen (echtpaar en 
dochter). De ochtend wordt afgesloten met een forumbespreking, waaraan 
Bernadette van Rossum, de ervaringsdeskundigen en een predikant 
deelnemen. Na de lunch zijn er diverse interactieve workshops met thema’s 
als (godsdienstige) opvoeding, vriendschappen, relaties en huwelijk, 
seksualiteit, opgroeien als kind van een ouder met autisme, vrije tijd en 
pastoraat. 

Praktische informatie
Voor wie: Jongvolwassenen (16+) en volwassenen met autisme
 en hun gezinsleden
Datum: Zaterdag 4 april 2020
Tijd: 09.30 – 15.45 uur
Locatie: Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11 te Gorinchem
Kosten: € 25,00 p.p. (inclusief lunch)
Aanmelden

https://helpendehanden.nl/agenda/jongeren-met-autisme2.html
https://helpendehanden.nl/autisme/bijeenkomsten/autisme-in-relatie.html
https://helpendehanden.nl/agenda/autisme-in-relatie.html
https://opwegmetdeander.nl/nieuws/studiedag-autisme-thuis/
http://www.opwegmetdeander.nl
https://opwegmetdeander.nl/nieuws/studiedag-autisme-thuis/

