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Eens per jaar krijgt u van ons als bestuur een brief, waarmee we u hartelijk bedanken voor uw
ondersteuning van uitgeverij Filippus!

Dagboek 2014
Hierbij ontvangt u het dagboek voor 2014. Twaalf predikanten geven u voor iedere dag vanuit
de Bijbel iets mee om te lezen, over na te denken en uit te leven. Daar zijn we hun dankbaar
voor. Het is een heel karwei om op een begrijpelijke manier en in maximaal 150 woorden
ongeveer 30 meditaties — over evenveel Bijbelgedeelten — te schrijven.

Andere uitgaven
Een groot aantal Filippus-uitgaven is te koop; nieuwe titels zijn in voorbereiding. Een daarvan
reikt op een toegankelijke manier theologische verdieping aan. Een ander boek belicht vanuit
de pastorale praktijk bijzondere sterfgevallen. Te zijner tijd hoort u daar meer over.

Bestuurssamenstelling
Carolina den Hertog is lid geworden van het bestuur, dat nu als volgt is samengesteld:
Petralijn Hellinga (voorzitter)
Carolina den Hertog
Harmen Hoogenhout
Jeroen de Jong
Wiske Uyterlinde-Maris
Peter Zaadstra (secretaris/penningmeester)
Dirk Aangeenbrug is namens uitgeversgroep Royal Jongbloed bv adviseur van het bestuur. De
samenwerking is uitstekend en zijn bijdragen zijn zeer waardevol.

Website
Op de website www.filippus.nl vindt u informatie over Filippus en over de uitgaven, die via de
website besteld kunnen worden. Uw eigen boekhandel kan deze ook allemaal leveren!

Reacties
Met enige regelmaat ontvangen we 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 of te verbeteren!
U kunt uw reacties per e-mail sturen naar info@filippus.nl.

Uw steun
We zijn bezig met het uitwerken van ideeën voor nieuwe publicaties. Voor het realiseren van
deze plannen vragen we u om uw bijdrage. Zo bent u dat van ons gewend. Een acceptgiro voor
uw jaarlijkse donatie van minimaal € 15,00 is bijgevoegd. Als u daarnaast wilt bijdragen aan de
kosten van deze zending stellen we dat erg op prijs. Bij voorbaat onze dank.
Met een hartelijke groet,
namens het bestuur van Filippus,
Peter Zaadstra.
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.

