
Geachte donateur,

Eens per jaar krijgt u van ons als bestuur een brief. Want we willen u graag hartelijk bedanken 
dat u het werk van uitgeverij Filippus steunt en we willen u ook informeren over alles wat er 
mede dankzij uw steun gedaan kan worden.

dagboek 2013
Hierbij ontvangt u het dagboek voor 2013. Een twaalftal predikanten heeft zich ingespannen 
om ons voor iedere dag van het komende jaar vanuit de Bijbel iets mee te geven om te lezen, 
om over na te denken, om uit te leven. Daar zijn we hun dankbaar voor. We realiseren ons, 
dat het een heel karwei is zo’n dertig meditaties te schrijven. We zijn ook de Heer dankbaar. 
Hij geeft hun gaven, en zijn Geest, om de Bijbel uit te leggen en er op een begrijpelijke manier 
dagboekstukjes over te schrijven. 

andere uitgaven
Op 26 januari 2012 vond in Ede de presentatie plaats van de nieuwe dichtbundel van Anje 
Maria de Sonnaville die de titel Gebroken licht draagt. Op de voorkant staat een prachtig 
geslepen steen waar alle mogelijke kleuren in fonkelen. “De glans die op mijn leven licht, de 
schittering, die komt van U, mijn God, alleen”, schrijft de dichteres. Wij hebben haar in eerdere 
brieven al aan u voorgesteld. De glans die op haar leven licht, is ook zichtbaar in de gedichten 
die zij schrijft. 
De poëzie van Anja kreeg onder meer aandacht in NRC Handelsblad. We vinden het bijzonder 
dat haar gedichten ook in niet-christelijke kring worden gewaardeerd en hopen dat God 
haar getuigenis gebruikt. De dichteres is zelf ten gevolge van haar ziekte ALS niet meer tot 
verstaanbaar spreken in staat. Zij schrijft de gedichten met behulp van een computer met 
oogbesturing. Er zijn nu vier door Filippus uitgegeven dichtbundels van haar hand.

In maart 2012 is de derde druk verschenen van het door Margriet van der Kooi (theologe) en 
Wim ter Horst (pedagoog) geschreven boek Als kinderen andere wegen gaan. Dit lees- en 
werkboek voor ouders, grootouders en geloofsgemeenschappen behandelt een diversiteit aan 
onderwerpen rondom het centrale thema: de mogelijkheid dat kinderen op het gebied van 
kerk en geloof andere wegen kiezen dan de ouders deden.
We vinden het heel waardevol dat dit boek de aanleiding is geweest – en nog steeds is – om 
dit gevoelige onderwerp te bespreken in veel gemeenten en groepen. In een aantal gevallen 
wordt daarbij gebruik gemaakt van het programma dat de afdeling Toerusting van de IZB op 
basis van dit boek heeft ontwikkeld.

In juni 2012 verscheen Van Betlehem naar Rome, het derde deel van een serie Bijbelse 
dagboeken voor jongeren van de hand van ons oud-bestuurslid Peter Smilde. Hij is predikant in 
Alphen aan den Rijn. Het dagboek is bedoeld als een brug van de kinderbijbel naar de gewone 
Bijbel en bestemd voor jongeren tussen 10 en 18 jaar. Dit derde deel volgt het evangelie van 
Lucas en het Bijbelboek Handelingen. De eerste twee delen zijn gebaseerd op Genesis en op 
de evangeliën van Matteüs, Marcus en Johannes.
We zijn er blij mee dat de eerste twee delen met groot enthousiasme worden gebruikt in veel 
gezinnen. Want, zoals Peter Smilde in zijn inleiding schrijft: “De Bijbel is een prachtig en een 
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belangrijk boek. Het is dé spreekbuis van God. Als je in de Bijbel leest, lijkt het net alsof God 
naast je zit en zijn hand op je legt: ‘Toe maar, ga maar met me mee op weg naar het Koninkrijk.’”

Er zijn natuurlijk ook Filippus-uitgaven in voorbereiding, zoals een boek van en over christenen 
in belangrijke maatschappelijke functies. Te zijner tijd hoort u daar meer over.

overlijden dominee Ate Rienstra
In juni 2012 is ons bestuurslid Ate Rienstra overleden, voor ons onverwacht. We zijn dankbaar 
voor wat hij heeft gegeven, niet alleen in de vele dagboekstukjes die hij heeft geschreven, 
maar ook in het jaarlijks samenstellen en coördineren van het Filippusdagboek, namens het 
bestuur van Filippus, waar hij 31 jaar lang deel van uitmaakte. We missen hem om wie hij was 
in ons bestuur en om zijn waardevolle bijdrage aan het werk van Filippus.

bestuurssamenstelling
Kees de Kruijter heeft na 15 jaar bestuurslidmaatschap en 12 jaar voorzitterschap het bestuur 
verlaten en Peter Smilde heeft na 10 jaar bestuurslidmaatschap afscheid genomen. Filippus is 
hun veel dank verschuldigd.

Het bestuur wordt op dit moment gevormd door:
Petralijn Hellinga (voorzitter)
Harmen Hoogenhout
Jeroen de Jong
Wiske Uyterlinde-Maris
Peter Zaadstra (secretaris/penningmeester)

Dirk Aangeenbrug is namens uitgeverij Jongbloed B.V. als adviseur bij het bestuur betrokken en 
woont de bestuursvergaderingen bij. De samenwerking is uitstekend en zijn bijdragen zijn zeer 
waardevol.

website en reacties
Op de website www.filippus.nl vindt u informatie over Filippus en over de uitgaven, die ook 
via de website besteld kunnen worden. Maar ook uw eigen boekhandel kan alle uitgaven van 
Filippus leveren!

Met enige regelmaat ontvangen wij reacties van lezers op het dagboek en op andere uitgaven. 
Daar zijn we blij mee. Ze stimuleren ons om ons werk goed te blijven doen! U kunt uw reacties 
per e-mail sturen naar info@filippus.nl. 

uw steun
Wij zijn weer druk bezig met het uitwerken van nieuwe ideeën voor volgende publicaties. Voor 
het realiseren van de plannen vragen wij u om uw bijdrage. Dat bent u van ons gewend. Een 
acceptgiro voor uw jaarlijkse donatie van € 15,00 – eventueel verhoogd met een bijdrage in de 
kosten van deze zending – is bijgevoegd. Bij voorbaat onze dank.

Met een hartelijke groet,

namens het bestuur van Filippus,
Petralijn Hellinga
 

Aan hen die de Stichting Filippus in hun testament willen gedenken, adviseren wij de volgende 

formulering te gebruiken:

Ik verklaar te legateren aan de Stichting Filippus te Utrecht, administratieadres: Dreef 8, 3628 BK  

Kockengen, de som van € ----,--, vrij van rechten en kosten, ook vrij van rechten van successie.


