Kockengen, oktober 2017

uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing

Filippus

Geachte donateur,

Donateursadministratie
Postbus 612
3440 AP Woerden
Tel: 0348-431393
E-mail: donateurs@filippus.nl

Alstublieft, hier is uw Filippus dagboek 2018. 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 het dagboek u helpt bij uw dagelijkse bijbellezing.
Een verandering dit jaar is dat de te zingen liederen zijn gekozen uit het ‘nieuwe’ liedboek
Zingen en bidden in huis en kerk (2013).
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.

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
Webshop
filippus.kameel.nl

Activiteiten: vernieuwing webshop en website
Webshop: filippus.kameel.nl
Sinds dit jaar kunt u al onze uitgaven gemakkelijk via internet bestellen en laten
thuisbezorgen. In samenwerking met christelijke online boekhandel kameel.nl is een speciale
webshop voor Filippus ontwikkeld. U vindt die op filippus.kameel.nl.
Hier treft u naast de titels van Filippus een uitgebreid christelijk boekenassortiment aan. Door
uw aankoop steunt u het goede doel en uw bestelling vanaf € 20,00 wordt gratis verzonden
(onder dat bedrag zijn de verzendkosten maximaal € 1,95).
De producten die op voorraad zijn, ontvangt u snel thuis!
Website: www.filippus.nl
Binnenkort wordt de website van onze stichting geheel vernieuwd. De ontwerpen voor de
website zijn goedgekeurd en binnenkort kunt u de nieuwe website bewonderen. Net als op
de ‘oude’ site leest u daar elke dag uit het dagboek. Daarnaast 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.
Nieuwe en nog verkrijgbare uitgaven
We zijn bezig met het voorbereiden van een serie mini-boekjes, geschikt om cadeau te geven
bij bezoeken, bijvoorbeeld in situaties van ziekte of verlies.
Ook wijzen we op onderstaande, eerder verschenen uitgaven die in iedere boekhandel te
bestellen zijn.
• ds. P. Brouwer, Zij leven hoog (ISBN/EAN 978-90-76343-18-1, 79 pagina’s, prijs € 6,95).
• Bert van Veluw, Aan tafel (ISBN/EAN 978-90768-90-46-3, 224 pagina’s, prijs € 19,95)
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 € 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.

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.

