
Geachte donateur,

Door middel van deze brief willen we u graag informeren over onze acti viteiten in het afgelopen jaar. Als 
bestuur hebben we een aantal keren vergaderd. Maar waarschijnlijk vindt u het interessanter om te lezen 
wat dat heeft  opgeleverd aan publicati es op het gebied van geloofsvernieuwing.

Zij leven hoog
Begin 2015 verscheen het boekje Zij leven hoog van ds. P. Brouwer. Filippus heeft  daarbij een 
faciliterende rol gespeeld. Zij leven hoog heeft  als onderti tel: Bijzondere sterfgevallen. Ds. Brouwer 
vertelt over overlijden en begrafenis van achtti  en mensen die hij ti jdens zijn predikantschap ontmoett e 
en pastoraal begeleidde. In korte hoofdstukken tekent hij hun leven en het einde daarvan. Lezing van dit 
boekje stemt tot nadenken en bezinning; het biedt houvast, troost en soms een glimlach.
•   Ds. P. Brouwer, Zij leven hoog is te koop in de boekhandel 

(uitgave CeGe boek, ISBN/EAN 978-90-76343-18-1, 79 pagina’s, winkelprijs € 6,95)

Dagboek 2016
Als dank voor uw donati e ontvangt u hierbij het Dagboek 2016. Elke dag krijgt u een Bijbelgedeelte 
aangereikt om zelf te lezen. U kunt dat vervolgens aan de hand van de meditati e overdenken. Sinds een 
aantal jaren zorgt Filippus ervoor dat het dagboek ook beschikbaar is bij de Christelijke Bibliotheek voor 
Blinden en Slechtzienden (CBB). Mensen met een leesbeperking kunnen het daar in gesproken vorm 
bestellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de CBB, tel. 0341-565499, e-mail info@cbb.nl. Kijk voor 
meer informati e op www.cbb.nl.

Aan tafel
Een tweede bijlage bij deze brief is de folder over de nieuwste Filippus-uitgave Aan tafel, geschreven 
door dr. Bert van Veluw. In dit boek bespreekt hij twaalf prikkelende geloofsvragen, gekozen vanuit 
de gemeenteprakti jk. Elk onderwerp wordt van drie kanten benaderd: voorgerecht, hoofdgerecht en 
nagerecht. Bovendien kan er met vragen nagetafeld worden. Op 10 oktober bent u welkom op het 
symposium ter gelegenheid van de overhandiging van het eerste exemplaar. We zijn erg blij dat dit 
project na een aantal jaren voorbereiding tot een afronding is gekomen en een mooi en lezenswaardig 
boek oplevert. Van harte aanbevolen! 
•   Bert van Veluw, Aan tafel is vanaf oktober te koop in de boekhandel 

(uitgave Filippus, ISBN/EAN 978-90768-90-46-3, 224 pagina’s, winkelprijs € 22,50)

En verder
Het bestuur zoekt alti jd naar nieuwe mogelijkheden en ideeën in de hoop dat daar nieuwe publicati es uit 
voortkomen. Momenteel is een uitgave over eenzaamheid in voorbereiding. We hopen u daar volgend 
jaar meer over te vertellen. Op de website www.fi lippus.nl vindt u informati e over Filippus en over de 
uitgaven die u via de website kunt bestellen. Ook uw eigen boekhandel kan die leveren. Uw reacti es kunt 
u mailen naar info@fi lippus.nl.

Uw betrokkenheid
Van harte hopen we dat u het dagboek veelvuldig zult gebruiken. Een acceptgiro voor uw jaarlijkse 
donati e (minimaal € 15,00) is bij deze zending gevoegd. Sti chti ng Gereformeerd Traktaatgenootschap 
Filippus is door de belasti ngdienst erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Uw donati e of 
gift  is fi scaal aft rekbaar. Bedankt voor uw steun!

Met een hartelijke groet, 
namens het bestuur van Filippus,
Peter Zaadstra. 

Aan hen die de Sti chti ng Filippus in hun testament willen gedenken, adviseren wij de volgende formulering te 
gebruiken: 

Ik verklaar te legateren aan de Sti chti ng Filippus te Utrecht, administrati eadres: Dreef 8, 3628 BK  Kockengen, 
de som van € ----,--, vrij van rechten en kosten, ook vrij van rechten van successie.

Filippus

Donateursadministrati e:
Postbus 612
3440 AP  Woerden

Tel: 0348-431393
 
E-mail: donateurs@fi lippus.nl

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

IBAN: NL14 INGB 0000 0533 12 
BIC: INGBNL2A

KvK 40477922 

Bestuur
H. Hoogenhout,  
 voorzitt er 
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, september 2015


