Steun ons
om het verschil
te blijven maken
op internet

Pastoraat
via de e-mail
Een veilige plaats voor
mannen en vrouwen...
...een verlengstuk
voor kerken...
...en een schakel in
het koninkrijk van
Jezus Christus!

www.e-pastoraat.nl

Over E-pastoraat
Stichting E-pastoraat biedt pastorale zorg via de e-mail aan mannen en vrouwen.
In kerken vinden pastorale gesprekken vooral face-to-face plaats. Voor sommige
mensen is die drempel te hoog. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn.
Misschien is iemand teleurgesteld in de kerk, of speelt schaamte een rol, waardoor
de anonimiteit van e-mail de drempel verlaagt om hulp te zoeken. Weer anderen
vinden (van zich af) schrijven gewoon prettig.
We merken dat er behoefte is aan deze vorm van pastoraat en dat het past in de tijd
waarin we leven. Daarmee zijn we een aanvulling op het pastoraat dat kerken en andere
organisaties aanbieden. De hulp die wij bieden is kortdurende hulp. Een traject bij ons
duurt maximaal 8 weken. Degenen die bij ons aankloppen worden aangemoedigd om
ook in hun eigen omgeving of kerk hulp te zoeken. Aanmeldingen komen uit heel kerkelijk
Nederland: Gereformeerd, Hervormd, Evangelisch en Katholiek.
Het hart achter Stichting E-pastoraat is om mensen in hun worsteling dichter bij God
te brengen. 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.

Een traject bij Stichting E-pastoraat is gratis...
We willen graag dat de hulp die wij bieden beschikbaar is voor iedereen, ongeacht de
financiële situatie. Kosten mogen geen drempel vormen om bij ons aan te kloppen voor
een pastoraal traject!

...maar kost wel geld
We zijn afhankelijk van vrijwillige giften en donaties. Hoewel onze pastoraal werkers op
vrijwillige basis werken, bieden zij professionele hulp. Maandelijks komt het team bijeen
vanuit het hele land voor werkoverleg, intervisie en trainingsdagen. Daarnaast is er geld
nodig voor onze website, ICT, materialen en verdere professionalisering.
Met vriendelijke groet,
Sytske van Kampen en Wieke Veenstra

Hoe kunt u ons steunen?
1 Door materiaal te bestellen en in uw kerk neer te leggen, zodat ook uw leden
de weg naar Stichting E-pastoraat weten te vinden.
2 Door een collecte of Stichting E-pastoraat op uw collecterooster te zetten.
3 Door middel van een eenmalige of structurele gift.
Op www.e-pastoraat.nl kunt u meer lezen over het werk van Stichting E-pastoraat.
Giften kunt u overmaken naar rekeningnummer NL05INGB0006431806 t.n.v.
Stichting E-pastoraat o.v.v. ‘gift’.

Uw gift is aftrekbaar van de belasting! E-pastoraat is een ANBI-stichting.

