
Geachte donateur,

Alstublieft, hier is uw Filippus dagboek 2017. Misschien hebt u al uitgekeken naar het 
jaarlijkse pakketje dat u gewend bent als donateur van Filippus te krijgen. Graag bedanken  
we u hiermee voor uw trouwe steun. We hopen dat u via het dagboek bemoedigd zult  
worden bij uw dagelijkse bijbellezing. We hebben de lay-out van het dagboek verbeterd;  
er is ook een andere bindmethode gekozen zodat het boekje beter open blijft liggen.
Het dagboek is voor mensen met een leesbeperking in gesproken vorm te bestellen bij de 
Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB), tel. 0341-565499, e-mail  
info@cbb.nl. Kijk voor meer informatie op www.cbb.nl.

Activiteiten: boeken en andere media
Al vele jaren is het doel van onze uitgeverij mensen te ondersteunen bij de opbouw van 
hun geloof. In 1878 begon Filippus als traktaatgenootschap, dat vele kleine evangeliserende 
brochures publiceerde.
De vorm en het uiterlijk van onze uitgaven zijn in de loop van de jaren sterk veranderd. Om 
mensen van nu te bereiken zijn andere, eigentijdse communicatiemiddelen nodig en daar  
zijn we als bestuur van Filippus intensief mee bezig: we hebben in het afgelopen jaar een 
aantal keren daarover vergaderd. Voor de inhoud blijft steeds de goede boodschap van het 
evangelie van Jezus Christus ons uitgangspunt.
Voor het boek als medium leek enkele jaren geleden minder belangstelling te komen. Daarin 
tekent zich intussen een andere ontwikkeling af. We hebben goede hoop dat we als uitgeverij 
een nieuwe serie publicaties op de markt kunnen brengen, die gelovigen individueel en in 
kringen of groepen helpen te groeien in het geloof. Boeken blijven onmisbaar, zo denken we, 
als aanvulling op internet en andere moderne communicatiemiddelen. Een boekje in de hand 
is immers wel heel gemakkelijk!

Nog verkrijgbare uitgaven
Graag wijzen we op onze meest recente uitgaven waarvan nog een beperkt aantal exemplaren 
in iedere boekhandel te bestellen is.
•   Ds. P. Brouwer, Zij leven hoog (ISBN/EAN 978-90-76343-18-1, 79 pagina’s, prijs € 6,95). 

Binnenkort zal de Elisabethbode (magazine Elisabeth) een interview publiceren over dit 
boek en de schrijver ervan.

•   Bert van Veluw, Aan tafel (ISBN/EAN 978-90768-90-46-3, 224 pagina’s, prijs € 19,95)

Website
Op de website www.filippus.nl vindt u meer informatie over Filippus en kunt u onze uitgaven 
bestellen. Uiteraard kan dat ook in uw eigen boekhandel. U kunt via info@filippus.nl uw 
reacties mailen.

Uw steun
Natuurlijk hopen we dat u het dagboek dagelijks zult gebruiken. Bij deze zending is een 
acceptgiro gevoegd voor uw jaarlijkse donatie van minimaal E 15,00. Mede daardoor kunnen 
we onze uitgaven betaalbaar houden. Door de Belastingdienst is Stichting Gereformeerd 
Traktaatgenootschap Filippus erkend als ANBI. Daardoor is uw gift aan Filippus fiscaal 
aftrekbaar. 

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

Filippus

Donateursadministratie
Postbus 612
3440 AP  Woerden
Tel: 0348-431393
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, september 2016

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.


