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In dit beleidsplan leest u waar wij als stichting voor staan,
wat ons motiveert om juist dit werk te doen en wat onze doelen zijn voor de komende 3 jaar.
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Met dit beleidsplan sluiten we de beginjaren van de stichting
af en zetten we uiteen hoe we verder willen werken aan professionalisering en uitbouw van de organisatie op de goede
conceptuele basis die er is gelegd door de oprichters.
Neemt u bij vragen of onduidelijkheden gerust contact met
ons op.
Nico van Gelder
Voorzitter

1. MISSIE/VISIE

stichting

“Gods weg is volmaakt, het woord van de Heer is zuiver, een schild is Hij voor allen die bij Hem schuilen.”
Psalm 18:31
Het hart achter Stichting E-pastoraat is om mensen in hun worsteling dichter bij God te brengen; door hen te wijzen
op Zijn liefdevolle en rechtvaardige karakter, en hen aan te moedigen Zijn woorden te lezen in de Bijbel. Het is ons
verlangen dat mensen vanuit hun groeiende relatie met God opgericht worden en het leven weer aan kunnen, terwijl
ze zich laten leiden aan Zijn vaderhand.
Esther Prigge is de oprichter van Stichting E-pastoraat. Tijdens en na haar opleiding Godsdienst Pastoraal Werk
heeft zij ervaring opgedaan met het begeleiden van mensen. Haar afstudeeronderzoek ging over internetpastoraat.
Dit onderzoek heeft haar doen inzien dat het belangrijk is dat mensen op het internet terecht kunnen met hun vragen
en problemen. Daarnaast vond ze het een erg geschikt medium om mee te werken op pastoraal gebied. Vandaar het
resultaat, vanaf 2011 als een van de eerste in Nederland: E-pastoraat voor vrouwen. Onder haar bezielende leiding is
e-pastoraat in 2013 Stichting E-pastoraat geworden, waar sinds 2015 ook mannen terecht kunnen.

1.1 Doelstelling
Het doel van Stichting E-Pastoraat is het aanbieden van professioneel pastoraat via de e-mail - zonder gebonden te zijn
aan kerk of denominatie - aan mensen vanaf 18 jaar die behoefte hebben aan ondersteuning en voor wie contact via de
e-mail een prettige manier is om te communiceren over een moeilijke situatie en/of levens- en geloofsvragen. Anonimiteit, of liever schrijven dan praten, kunnen belangrijke redenen zijn voor e-pastoraat. Een andere belangrijke reden is de
onafhankelijkheid van tijd en plaats. Het kan fijn zijn om thuis, in een vertrouwde omgeving, e-mails te lezen en
daar rustig over na te denken waarna een eigen reactie geschreven kan worden. Het pastoraat wordt geboden door
pastoraal werkers, die vrijwillig werken voor Stichting E-pastoraat. Als stichting willen we hen toerusten, zodat de kwaliteit van het pastoraat gewaarborgd blijft. De stichting beperkt zich tot het verlenen van pastoraat en verwijst door
wanneer er psychische hulpverlening nodig is.

1.1.1 Definitie pastorale zorg
Pastorale zorg houdt in dat een pastoraal werker de hulpvrager een helpende hand biedt wanneer deze zich in
een moeilijke situatie bevindt of belangrijke levens- of geloofsvragen heeft. In het licht van het evangelie van
Jezus Christus zoeken zij daarin samen een weg om verder te komen.

1.1.2 Geloofsbelijdenis
Als medewerkers van de stichting onderschrijven we onderstaande geloofsbelijdenis:
Ik geloof God de Vader, Zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest de enige ware God is. Hij had de wereld zo lief dat
Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

2. Huidige situatie
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De afgelopen jaren stond in het teken van het bieden van professioneel pastoraat via de e-mail, voor zowel mannen als
vrouwen. Sinds mei 2015 kunnen niet alleen vrouwen, maar ook mannen zich aanmelden voor een pastoraal traject.
We zien dat mannen hun weg naar Stichting E-pastoraat steeds meer vinden. Ten opzichte van de afgelopen 2 jaar
hebben we in 2018 een groei in mannelijke aanmeldingen gekregen.
Door de toename van het aantal aanmeldingen hield de stichting zich bezig met het werven en inwerken van
vrijwilligers. Daarnaast was de stichting een goede leerplek voor studenten die een opleiding tot pastoraal werker
volgden. De stichting bood de afgelopen jaren een stageplek voor verschillende studenten.
De afgelopen jaren zien we een toename in het aantal giften. Hierdoor vergoeden we vanaf maart 2018 de
reiskosten die onze vrijwilligers maken om bij ons maandelijkse werkoverleg te komen. Het werkoverleg is een
belangrijk moment van ontmoeting, opbouw, bemoediging en intervisie. We zijn diegenen die ons werk financieel
steunen dankbaar. Daardoor is het nu mogelijk om de nodige kosten te vergoeden.
Om het werk van de stichting onder de aandacht te brengen hebben we aan aantal jaren met een stand in de Wereld
EXPO zendingsbeurs op de Pinksterconferentie van Opwekking gestaan. Hierdoor hebben we meer naamsbekendheid gekregen, is het team van vrijwilligers uitgebreid en hebben we meer mensen kunnen helpen.
Verder brachten we Stichting E-pastoraat onder de aandacht door te adverteren via de Facebook- en Instagrampagina,
door de nieuwsbrief die vier keer per jaar uitkomt, en de blogs en artikelen die op de website en onze Facebook- en
Instagrampagina zijn verschenen.

3. Vooruitblik op de activiteiten
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De komende jaren zal Stichting E-pastoraat zich hoofdzakelijk bezighouden met het verlenen van e-mailpastoraat
aan mannen en vrouwen. Daarnaast zijn er drie concrete werkdoelen waarop de stichting zich de komende jaren wil
gaan richten.
1. Het waarborgen van professioneel pastoraat.
Voor het werk van Stichting E-pastoraat zijn wij afhankelijk van onze groep vrijwilligers. Zonder hen kan het werk niet
gedaan worden. We willen hen als stichting ondersteunen en toerusten om dit werk op een professionele manier te
kunnen blijven doen. Door in onze vrijwilligers te investeren hopen we ze voor een langere periode te kunnen blijven
binden aan de stichting waardoor we stabiliteit kunnen genereren in onze vrijwilligersgroep. Hierdoor kunnen we de
professionaliteit van ons werk blijven waarborgen. Daarnaast hebben we de wens om ons team uit te blijven breiden.
Om de vrijwilligers te ondersteunen en toe te rusten ontvangen ze 1 tot 2 keer per jaar een verdiepende training.
Daarnaast is er een maandelijks moment voor intervisie en/of supervisie. De reiskosten en andere werkgerelateerde
kosten die de vrijwilligers maken willen we (blijven) vergoeden.
2. Naamsbekendheid.
Om het doel van de stichting te kunnen blijven behalen willen we Stichting E-pastoraat op verschillende manieren
onder de aandacht brengen. Hierdoor trekken we nieuwe aanmeldingen aan, maar ook mensen die ons in gebed en
financiën kunnen ondersteunen. Dit willen wij doen via adverteren via onze Social Media kanalen, het schrijven van
blogs en artikelen en het versturen van onze nieuwsbrief. Daarnaast willen we kerken in Nederland aanschrijven om
bekendheid te krijgen en aan te bieden om een samenwerking aan te gaan. Voorgangers of pastoraal werkers uit
een kerk kunnen mensen die behoefte hebben aan een onafhankelijk pastoraal contact doorverwijzen naar Stichting
E-pastoraat. Stichting E-pastoraat wil daarmee een ondersteuning en aanvulling zijn op het bestaande pastoraat in
kerken.
3. Het werven van gelden.
Om onze doelen te kunnen blijven behalen zijn er financiën nodig. Ons laatste concrete werkdoel voor de komende
jaren is daarom het werven van gelden. Zie hiervoor het hoofdstuk financiën voor meer informatie.

4. Organisatie
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De organisatie bestaat uit een groep vrijwilligers die vanuit huis hun werkzaamheden uitvoeren en maandelijks bij
elkaar komen voor werkoverleg en intervisie. Het postadres van de stichting is: Dasstraat 22, 7559 AC in Hengelo.
Via info@e-pastoraat.nl kan de organisatie per mail bereikt worden.
Officiële informatie op een rij:
KvK-nummer
KvK-nummer: 591942403
Door de Kamer van koophandel toegekende RSIN-nummer: 853361538
ANBI
Stichting E-pastoraat is sinds 8-11-2013 een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het hebben van een ANBI-status
maakt het geven van giften voor individuen en organisaties aantrekkelijker, omdat het onder voorwaarden afgetrokken kan worden van de belasting.
Directeuren
W. Veenstra
S. van Kampen
Bestuur (onbezoldigd)
N. van Gelder - Voorzitter en secretaris
R. Hoevenaar - Penningmeester
I. van Gelder - Algemeen lid

5. Financiën
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Stichting E-pastoraat vraagt geen financiële vergoedingen voor het werk dat verleend wordt. De inkomsten zijn
afhankelijk van giften, waardoor actief gezocht moet worden naar donateurs.

5.1 Het werven van gelden
Stichting E-pastoraat wil zich actief inzetten om donateurs te werven zodat het werk van de stichting gefinancierd
kan worden. Dit doet zij door individuen te benaderen die bekend zijn met het werk van de stichting. Dit wordt onder
andere gedaan door persoonlijke benadering, via de nieuwsbrief of door middel van Social Media.
Ook zal Stichting E-pastoraat kerken in Nederland aanschrijven om hen in de eerste plaats bekend te maken met
de stichting en de mogelijkheid te bieden om mensen door te verwijzen. In de tweede plaats zal zij hen vragen om
structurele financiële ondersteuning.
Voor specifieke doelen, zoals het volgen van een training door de vrijwilligers, zullen fondsen aangeschreven worden.

5.2 Beheer en besteding van het vermogen
Het vermogen van Stichting E-pastoraat wordt beheerd door de penningmeester. Stichting E-pastoraat gebruikt het
vermogen voor het onderhouden van de website, voor promotieactiviteiten, vergoeden van reiskosten van de vrijwilligers, bijwonen van trainingen door de vrijwilligers en andere kosten die bij het werk van de stichting horen.
Daarnaast heeft de stichting het verlangen om de directeuren te kunnen betalen voor de groeiende werkzaamheden
die bij hen zijn komen te liggen. Eerst zal er een vrijwilligersvergoeding uitbetaald worden, op termijn hopen we
salaris te kunnen betalen.
Het financiële overzicht kunt u vinden in het financiële jaarverslag, dat te vinden is op www.e-pastoraat.nl.

