
Geachte donateur,

Met vreugde bieden we u hierbij een speciaal geschenk aan. Allereerst 
ontvangt u het nieuwe Filippus dagboek 2020, in de heldere lay-out die 
u vorig jaar leerde kennen. We hopen dat het dagboek voor u weer tot 
zegen zal zijn bij uw dagelijkse Bijbellezing.
Het dagboek is speciaal 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. Meer 
informatie vindt u op www.cbb.nl.

Nieuwe uitgaven
Daarnaast zijn we erg blij dat we u kunnen laten kennismaken met onze nieuwe reeks 
pastorale miniboekjes, kaarten met extra’s. Het zijn boekjes die je net als een ‘gewone’ kaart 
in een envelop kunt versturen en die afgestemd zijn op allerlei situaties in het menselijk 
leven. Ze geven de gelegenheid om een naaste te zijn en wat meer aan troost of meeleven te 
bieden dan via een gewone kaart mogelijk is.

Hieronder ziet u de zeven verschillende wensboekjes die verschenen, prachtig vormgegeven 
door Studio Vrolijk. Ze bevatten alle een fragment uit de Bijbel, een gebed en een zorgvuldig 
gekozen gedicht van Anje Maria de Sonnaville. Soms ook een handreiking of andere 
bemoediging. U kunt er als afzender nog iets aan toevoegen. Mooi om te geven, mooi om te 
krijgen. De samenstelling was in handen van drie bestuursleden van Filippus.

Twee van deze miniboekjes krijgt u nu van ons cadeau omdat we uw jaarlijkse 
donateursbijdrage erg waarderen. U kunt de wensboekjes per drie stuks bestellen via onze 
webshop (€ 14,85 per set). Natuurlijk kan uw eigen boekhandel ze ook leveren. Handig om ze 
allemaal in huis te hebben! Dan grijpt u niet mis.

Inmiddels zijn verschenen:

Filippus

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

Secretariaat
Dreef 8
3628 BK  Kockengen
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

uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing Kockengen, oktober 2019

Uit de diepte
ISBN 97890 7689 062 3

Verhuizen
ISBN 97890 7689 063 0

Zicht op het einde
ISBN 97890 7689 064 7

Als het donker is
ISBN 97890 7689 058 6

Beterschap
ISBN 97890 7689 059 3

Gefeliciteerd
ISBN 97890 7689 060 9

Het wordt stil
ISBN 97890 7689 061 6



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.

Webshop: filippus.kameel.nl
Al onze uitgaven kunt u gemakkelijk via internet bestellen en laten thuisbezorgen. 
Filippus heeft een speciale webshop filippus.kameel.nl; deze is ontwikkeld in samenwerking 
met de christelijke online boekhandel kameel.nl. U kunt daardoor via onze webshop een 
uitgebreid assortiment christelijke uitgaven vinden. Vanaf € 20,00 wordt uw bestelling  
gratis verzonden; daaronder betaalt u maximaal € 2,49 aan verzendkosten.

Website: www.filippus.nl
U vindt hier meer informatie over onze uitgaven, onze visie en missie, de bestuurs- 
samenstelling en iets van de ontstaansgeschiedenis van Filippus. In 1878 werd het 
Traktaatgenootschap Filippus namelijk al opgericht. 
Ook via deze website kunt u onze uitgaven bestellen.
Uw reacties kunt u ons mailen via info@filippus.nl.

Uw steun
Natuurlijk hopen we dat u het dagboek dagelijks en met zegen zult gebruiken. Bij deze 
zending is een acceptgiro gevoegd voor uw jaarlijkse donatie van minimaal € 15,00.  
Uiteraard is ook een hoger bedrag zeer welkom. 

De Belastingdienst heeft Stichting Gereformeerd Traktaatgenootschap Filippus erkend als 
ANBI. Daardoor is uw gift aan Filippus fiscaal aftrekbaar. Mede dankzij uw donatie kunnen  
we onze uitgaven betaalbaar houden. 

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

uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing


