Kockengen, oktober 2022

uitgeverij voor bijbelse geloofsvernieuwing

Filippus

Geachte donateur van Filippus,

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

Op de omslag van het Filippus dagboek 2023 dat u hierbij ontvangt, ziet
u een duif, in de Bijbel onder andere symbool voor de Heilige Geest. Zijn
licht wijst ons de weg. We wensen u zijn leiding én vreugde bij uw lezen
uit de Bijbel – waar dit dagboek bij helpt. Als dank voor uw jaarlijkse
donatie biedt Filippus u het dagboek opnieuw gratis aan!

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

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. U kunt het ook
aanvragen via de website www.leesbutler.nl. Meer informatie vindt u op
www.cbb.nl.
Onlangs namen we afscheid van Wiske Uyterlinde-Maris die bijna twintig jaar deel uitmaakte van
ons bestuur. Haar warme betrokkenheid bij de missie van Filippus en haar deskundigheid en
scherpte als Neerlandica zullen we missen! Ook op deze plaats spreken we daarvoor onze dank
uit. We wensen haar de zegen van de Here toe.
Ons bestuurslid Carolina Blokland-den Hertog schreef de Rebusbijbel,
die in januari 2023 verschijnt. We zijn blij met deze prachtige uitgave!
Een vrolijk en kleurrijk boek, vol verwondering en enthousiasme over
God en zijn Woord. Met deze uitgave leren kinderen de samenhang
en relevantie van de Bijbel kennen. Zo ontwikkelen ze op een speelse
manier liefde voor Gods Woord. Prijs: € 15,99. ISBN 9789076890685.
De 66 boeken van de Bijbel lijken op het eerste oog soms weinig gemeenschappelijk te hebben. In deze Rebusbijbel ontdekken kinderen
de rode draad van Gods liefde voor én trouw aan mensen. Een kerntekst uit elk bijbelboek is de uitkomst van een rebus.
Daarnaast leren ze waar het bijbelboek over gaat, welke plaats het
heeft in de Bijbel en wat het voor hen betekent. Bij elke rebus staat
een link naar een bijpassend kinderlied.

Webshop
filippus.kameel.nl

Webshop: filippus.kameel.nl
Onze overige uitgaven kunt u gemakkelijk bestellen via onze webshop filippus.kameel.nl; naast
de Filippus-titels is daar een uitgebreid assortiment christelijke uitgaven te vinden. Vanaf € 29,95
wordt uw bestelling gratis verzonden; daaronder betaalt u € 2,99 aan verzendkosten.
Uw steun
Bij deze zending vindt u een acceptgiro voor uw jaarlijkse donatie van minimaal € 15,00. Ook een
hoger bedrag is welkom. Mede dankzij uw donatie blijven onze uitgaven betaalbaar. De Belastingdienst heeft Stichting Gereformeerd Traktaatgenootschap Filippus erkend als ANBI: uw gift
aan Filippus is fiscaal aftrekbaar.
We hopen dat u het dagboek dagelijks en met zegen zult gebruiken. Uw reacties kunt u ons mailen via info@filippus.nl.
Met hartelijke groet,
namens het bestuur van Stichting Filippus,
ds. 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.

