
Geachte donateur van Filippus,

U hebt er misschien al naar uitgekeken: het nieuwe Filippus dagboekje 2021.
Met vreugde bieden we u dit hierbij aan. U herkent vast het kruis, dat op 
de omslag opnieuw markant aanwezig is. Dat kenmerkt ook de inhoud. 
Filippus wil de Bijbelse boodschap van Gods verlossende liefde in Christus 
graag bekend maken en het kruis verwijst daarnaar.  
We wensen u toe dat u met vreugde en zegen het dagboekje weer zult 
gebruiken bij uw dagelijkse Bijbellezing. Als dank voor uw jaarlijkse 
donatie biedt Filippus u dit boekje gratis aan.

Voor mensen met een leesbeperking is het dagboek in gesproken vorm te 
bestellen bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB),  
tel. 0341-565477, e-mail klantenservice@cbb.nl. Tegenwoordig is het dagboek ook aan  
te vragen via de website www.leesbutler.nl. Meer informatie vindt u op www.cbb.nl.

Een jaar geleden meldden we u dankbaar en blij dat er bij Filippus zeven wensboekjes  
waren verschenen. U kreeg toen van ons twee kennismakingsexemplaren.
De smaakvolle uitgaven, met zorgvuldig gekozen Bijbelse ondersteuning bij mooie en  
moeilijke momenten in het leven van een mens, blijken in een behoefte te voorzien.  
Met een gebed, een mooi gedicht en soms een handreiking of suggestie raken ze  
het hart. De miniboekjes zijn prachtig uitgevoerd en worden met blijdschap gegeven  
én ontvangen. Daarom zijn we als bestuur aan het werk om een nieuwe reeks samen  
te stellen. Later hopen we u daar meer over te vertellen!

De eerste reeks van zeven blijft verkrijgbaar; de gegevens ziet u hieronder nogmaals.
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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 € 2,99 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.  
Ook een hoger bedrag is 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


