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De reden waarom de stichting is opgericht
De stichting is in het leven geroepen als gevolg van een door de oprichters geconstateerde
behoefde van kerken (plaatselijke gemeenten) en individuele christenen aan langdurige en
diepgaande pastorale zorg die binnen kerken meestal niet geboden kan worden. Een
doorverwijzing door een kerk naar een christenpsycholoog stuit vaak op verschillende
problemen:
• ze zijn in de regio Noordwest van de provincie Noord-Brabant nauwelijks aanwezig;
• voor zover aanwezig, concentreren ze zich vooral op psychologische hulp en minder
op de pastorale (geestelijke) aspecten van de hulpverlening;
• betaalde, langdurige psychologische hulp is voor de doelgroep veelal financieel niet
haalbaar omdat de zorgverzekeraars deze niet of slechts gedeeltelijk vergoeden.
De combinatie van onvoldoende mogelijkheden van kerken om te voorzien in pastorale zorg
in complexe psychopastorale situaties en het tekort aan alternatieven heeft geleid tot de
oprichting van de stichting. Met behulp van professionele hulpverleners (onder meer: een
gezondheidspsycholoog) en ervaringsdeskundigen wil de stichting kosteloos voorzien in de
noodzakelijke psychopastorale zorg aan christenen, ongeacht hun geloofsrichting.
Doelstelling
De doelstelling van de stichting is volgens de statuten: “Het vanuit bijbelse principes
verlenen van ambulante pastorale zorg aan christenen met geestelijke en/of psychische
en/of psychosomatische problemen en voorts al hetgeen daartoe behoort, daarmee
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.”
Praktisch uitwerking van de doelstelling
De stichting wil haar doelstelling vooral verwezenlijken door:
• Het doen van psychodiagnostisch onderzoek bij hulpvragers door een daartoe
bevoegde gezondheidspsycholoog.
• Het voeren van psychopastorale gesprekken, waarin bijbelse aspecten zoals
vernieuwing van denken (waarbij onder meer gebruik gemaakt wordt van
schemagerichte cognitieve therapie), gebed voor innerlijke genezing en bevrijding
deel uitmaken.
• Het geven van onderwijs met betrekking tot belangrijke bijbelse principes individueel of in groepsverband.
• Het geven van voorlichting over pastoraat door publicaties, spreekbeurten en een
website.
• Het trainen van pastorale werkers.
• Het in voorkomende situaties, als voorbereiding op het pastorale traject, inzetten van
geestelijke vaders en moeders.

•

Het financieel ondersteunen van christelijke organisaties met doelstellingen die
aanvullend zijn aan die van onze stichting.

Financiële middelen
Aangezien de stichting geen vergoeding vraagt voor verleende pastorale hulp, is ze in
financieel opzicht geheel afhankelijk van giften en ‘overige inkomsten’. Ter verkrijging van
giften geeft de stichting bekendheid aan haar activiteiten (onder meer door een website en
een tweejaarlijkse ‘informatieve brief’). De stichting is door de Belastingdienst erkend als
een ANBI, waardoor de giften voor de schenker fiscaal aftrekbaar worden.
In het Jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de financiële gang van zaken; het
wordt integraal gepubliceerd op de website.
Eventuele (structurele) overschotten op de begroting worden onder meer gebruikt om de
activiteiten van de stichting te intensiveren.

Boekhouding en verslaglegging
De boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd door een vanuit het bestuur samengestelde
commissie die ten minste uit twee bestuursleden bestaat.
Door of namens de penningmeester van de stichting wordt over elk boekjaar een financieel
verslag samengesteld wat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur.

