
Geachte donateur,

Dit jaar hebben we een dubbel geschenk voor u, als dank voor uw duurzame steun aan onze uitgeverij. 
We zijn blij met u en willen dat graag tot uitdrukking brengen.

Dagboek 2015 
U ontvangt hierbij het nieuwe dagboek. We wensen u toe dat u er structuur en steun in zult vinden voor 
dagelijkse Bijbellezing. Bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) is het dagboek 
ook in gesproken vorm beschikbaar voor mensen met een leesbeperking. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met de CBB, tel. 0341-565499, e-mail info@cbb.nl. Kijk voor meer informatie op www.cbb.nl.

Lichtspoor 
In januari 2014 overleed onze auteur Anja de Sonnaville als gevolg van de ziekte ALS. Zij publiceerde 
eerder bij Filippus vier dichtbundels waarin het gelovig leven met en ondanks een ernstige ziekte 
verwoord is. Zojuist is haar bundel met nagelaten gedichten verschenen: Lichtspoor. U krijgt die van 
ons als een bijzonder geschenk. De bundel is ook in de boekhandel te koop (€ 9,95) en kan een prachtig 
cadeau zijn. Ook eerdere bundels van Anja de Sonnaville zijn nog verkrijgbaar.

Andere uitgaven 
Diverse boeken en boekjes zijn in voorbereiding. Ook de moderne media hebben onze aandacht. Graag 
kondigen we aan dat er bij Filippus een nieuw boek van dr. A.H. van Veluw zal verschijnen. In deze 
uitgave behandelt dr. Van Veluw verschillende vragen verbonden aan de geloofsleer, maar ook aan de 
geloofspraktijk. De auteur zoekt hierbij op grondige wijze naar antwoorden vanuit de Bijbel. Enkele 
thema’s zijn: Is Allah dezelfde als God? Waarom al dat geweld in het Oude Testament? Waar is de hemel? 
Wat zegt de Bijbel rond het huwelijk? Hoe Bijbels is de kinderdooppraktijk? Dit zijn vragen die zijn 
opgekomen uit de praktijk van het werk in de gemeente. Een waardevol boek voor wie op zoek is naar 
verdieping rond deze vragen. 

Website en reacties
Op de website www.filippus.nl vindt u informatie over Filippus en over de uitgaven die u via de  
website kunt bestellen. Ook uw eigen boekhandel kan die leveren. Uw reacties kunt u mailen naar  
info@filippus.nl.

Uw betrokkenheid 
Van harte hopen we dat onze beide cadeaus hun weg bij u zullen vinden. Een acceptgiro voor uw 
jaarlijkse donatie is bij deze zending gevoegd. De minimale donatie van € 15,-- dekt uiteraard niet de 
kosten en verzendkosten van beide boekjes. Wilt u — als dat mogelijk is — overwegen uw bijdrage wat te 
verhogen? 

Bestuurssamenstelling
In september 2014 is onze oud-voorzitter Kees de Kruijter overleden. Tijdens zijn 15-jarig lidmaatschap 
van het bestuur gaf hij gedurende 12 jaar enthousiast en voortvarend leiding aan het werk van 
Filippus. Gedreven door zijn geloof bleef hij zoeken naar wegen en middelen om via publicaties vanuit 
het evangelie mensen te bereiken. Eerder dit jaar moesten Petralijn Hellinga, voorzitter, en Dirk 
Aangeenbrug, adviseur namens uitgeversgroep Royal Jongbloed bv, om gezondheidsredenen hun taken 
neerleggen.
Voor hun grote inzet en toewijding zijn wij God dankbaar!

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.

Filippus

Donateursadministratie:
Postbus 612
3440 AP  Woerden

Tel: 0348-431393
Fax: 0348-432552
E-mail: donateurs@filippus.nl

Adres secretariaat:
Dreef 8
3628 BK  Kockengen
   
Tel: 0346-241282
E-mail: info@filippus.nl

IBAN: NL14 INGB 0000 0533 12 
BIC: INGBNL2A

KvK 40477922 

Bestuur
H. Hoogenhout,  
 voorzitter 
ds. P.H. Zaadstra, 
 secretaris/penningmeester 
mevr. ds. C.M. Blokland-den 
Hertog 
ds. J. de Jong  
mevr. drs. W.K. Uyterlinde-Maris

uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing Kockengen, oktober 2014

nagelaten gedichten

Anje Maria de Sonnaville

L ICHTSPOOR


