
Mailing Christelijke Encyclopedie 

 

 

[Envelop] 

 

Wilt u meer weten over het christendom in Nederland, protestante en katholieke 

stromingen, en de mensen die daarin een rol hebben gespeeld? 

 

 

 

[Brief] 

 

 

NAW 

 

 

Kampen, <datum> 

 

 

Uniek aanbod: de nieuwe Christelijke Encyclopedie nu tien dagen op zicht! 

 

Geachte heer/mevrouw <Naam>, 

 

De belangstelling voor religie is de laatste jaren flink toegenomen. Ook u zult dat ervaren in 

persoonlijke gesprekken en via de media. Denkt u maar aan de laatste pausverkiezing, normen 

en waarden-debatten, en het Judas-evangelie. Of neem de boeken van Dan Brown: de Da 

Vinci Code is verslonden door miljoenen. 

 

Ook over specifiek het christendom in Nederland is de interesse groot. Tegelijkertijd zijn we 

veel cultuur-historische feiten vergeten. Weten we niet meer wat het neocalvinisme beoogde. 

Of waar Abraham Kuyper voor stond. Of wie in het begin van de 20
e
 eeuw bisschop van, 

bijvoorbeeld, Breda was. 

 

Uitgeverij Kok zag daarin de uitdaging ons geheugen ten aanzien van de vaderlandse 

religieuze kwesties op te frissen: met een geheel nieuwe uitgave van de Christelijke 

Encyclopedie. De derde, na de razend populaire eerdere edities uit 1925 en de vijftiger jaren.  

 

Meer dan vijf jaar deden de 250 historici erover. Het resultaat is een driedelige encyclopedie 

met 3500 ingangen, verspreid over 2026 pagina’s, die de culturele geschiedenis van het 

Nederlandse christendom beslaat. Met objectiviteit, bondigheid en toegankelijkheid als 

uitgangspunten.  

 

Deze nieuwe Christelijke Encyclopedie is een must voor iedereen met belangstelling voor 

christendom, de katholieke en protestante kerken en de raakvlakken met andere grote 

godsdiensten als de islam en het jodendom.  

 

 Waarom laten rooms-katholieken het tweede van de tien geboden eigenlijk weg? 

 Hebben Groen Links en het CDA echt dezelfde wortels? 

 En wie was Isaäc da Costa ook alweer? 

 



Het staat allemaal in de Christelijke Encyclopedie. Rijk geïllustreerd, in een mooie cassette.  

Een prachtige aankoop, een kostbaar bezit. 

 

We doen u bovendien een heel aantrekkelijk aanbod. Als u de Christelijke Encyclopedie vóór 

<datum> bij ons bestelt, betaalt u daar slechts € 249 voor. Ná die datum kost het 

standaardwerk u € 299. De verzendkosten zijn in elk geval voor onze rekening. 

 

Twijfelt u? Dan maken we het u nog gemakkelijker: u krijgt de Christelijke Encyclopedie 

eerst tien dagen op zicht. Wilt u, om wat voor reden dan ook, niet tot aankoop overgaan, dan 

hoeft u ons maar te bellen en halen we de drie delen gewoon weer bij u op. 

 

Denk er wel aan dat u vóór <datum> de antwoordkaart naar ons terugstuurt. Want alleen dan 

profiteert u van die tijdelijke prijsverlaging tot € 249. 

 

Bedankt voor uw aandacht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

<Naam> 

<functie> 

 

 

P.S. Bestelt u de Christelijke Encyclopedie vóór <datum>, dan krijgt u ook nog een mooi 

boekje van Ina Sipkes de Smit cadeau. Met gedichten en gedachten over geluk, liefde 

en moed. 



[Folder A4 2 slagen gevouwen tot 3 panelen] 

 

 

[Voorkant] 

 

Uitgeverij Kok presenteert: 

De nieuwe Christelijke Encyclopedie 

 

Beeld: 

Een boekenkast recht van voren, met de drie delen op Rembrandtiaanse wijze belicht…. 

 

 

[1 slag open,  rechts] 

 

In 1925 kwam de eerste Christelijke Encyclopedie op de markt. Dertig jaar later verscheen de 

tweede. En nu presenteert Uitgeverij Kok de derde, geheel herziene editie van dit grootse 

naslagwerk over religie in Nederland, christelijke cultuur en kerkgeschiedenis. 

 

Beeld: 

Encyclopedie in cassette 

 

 

[Helemaal open, teksten telkens in kadertjes, omringd door foto’s van figuren en 

opengeslagen encyclopedieën] 

 

Kop over 3 panelen: 

Alles over christendom in Nederland, protestante en katholieke stromingen, en de 

mensen daarachter 

 

(in kader) 

Historische figuren 

Van de katholieke schrijver Bertus Aafjes en de hervormde predikant Willem Aalders tot 

bisschop Joannes Zwijsen en de Zwitserse kerkhervormer Huldrych Zwingli. 

 

(in kader) 

Rooms-katholieke en protestante stromingen 

Van de Acht Mei Beweging en de Groep van Achttien tot de Zwarte theologie en de 

Zwijndrechtse Nieuwlichters. 

 

(in kader) 

Bijbelse begrippen en personen 

Van aartsvaders en Adam en Eva tot de zondvloed en de Zoon van God. 

 

(in kader) 

De nieuwe Christelijke Encyclopedie 

 drie delen 

 2026 pagina’s 

 meer dan 3500 trefwoorden 

 fullcolour geïllustreerd 

 verwijzingen naar recente literatuur 



 bijdrage van meer dan 250 deskundigen 

 compleet personenregister 

 

(in ster of zoiets) 

Cadeau: “Speciaal voor jou” van Ina Sipkes de Smit 

 

(in ster of zoiets) 

Voor christenen én niet-christenen 

 

(ergens bij nog een afbeelding van de complete encyclopedie) 

Hét standaardwerk over cultuur en christendom 

 

(in kader) 

Tien dagen gratis uitproberen 

Is de Christelijke Encyclopedie toch niet wat u zoekt? Bel ons binnen tien dagen en we halen 

‘m gewoon weer bij u op. 

 

(in kader) 

Enthousiaste reacties 

 

“Wie enige interesse heeft in het christendom, zal niet snel uitgelezen en uitgebladerd zijn in 

deze drie heerlijke dikke boeken die ook nog eens mooi zijn geïllustreerd. Het is een geweldig 

pakhuis met informatie die steeds helder en beknopt wordt gepresenteerd. Dit naslagwerk is 

nu al een monument.” 

- …Koers – (FW: ik kon dat niet goed lezen…) 

 

“Met deze nieuwe encyclopedie lijken nu ook de complexe ontwikkelingen in het 20
e
 eeuwse 

christendom definitief ontsloten” 

- de Volkskrant - 

 

“Mijn complimenten en een hartelijke aanbeveling. (…) Het is een sieraad voor de 

boekenplank.” 

- Zeeuwse Courant - 

 

 

[achterkant] 

 

De nieuwe Christelijke Encyclopedie 

 

Ons unieke aanbod 

 Tot <datum> geen € 299 maar slechts € 249 

 Met niet goed-geld terug garantie 

 “Speciaal voor u”  als cadeau erbij 



[Flyer] 

 

[Voorkant] 

 

Uw geschenk 

 

Geluk vinden 

Alleen maar kijken 

niet aan raken, je verbazen 

wachten tot het moment 

van open bloeien 

Wakker worden 

weten; een nieuwe dag is daar 

 

Beeld: 

Cover boekje 

 

 

[Achterkant] 

 

Ina Sipkes de Smit schreef “Speciaal voor jou”. Een prachtig boekje met gedachten en 

gedichten over geluk, liefde en moed. U krijgt het cadeau bij de Christelijke Encyclopedie. 

 

Beeld: 

Opengevouwen boekje 



[Antwoordkaart] 

 

Ja, ik wil de Christelijke Encyclopedie tien dagen op zicht én voor de speciale prijs van € 249 

 

- Zie verder bestaande kaart met aangepaste data. En ergens erop 

Cadeau: “Speciaal voor jou” (met beeld boekje) 


