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b.

KINDERWERKJES
TER UlTDEELENG

ZONDAGSCHOLEN.

'Wederom neem ik de vrijheid U mijn Feest.eatalogus
aan te bieden, niet twijfelende of II zult daarin een
ruime keuze van -keurig gesa, reven en fraai n..tgevoer .IP
..wee Zonduyschoot
boekjes vinden
Dit jaar verschenen 18 nieuwe werkje in verschillende grootte en prijzen, zij bevatten -verhalen uit de
Bijbelsc.he- en Kerkgeschiedenis, uit de liïn.vormingstijd
en uit het dagelipseli leven, zoodat ik niet twijfel of er
is voor iedere Zondagschool, zoowel voor di, laagste als
hoogste klasse, een flinke keus uit dezen Catalogus te doen.
Op aanvraag worden deze boekjes, die alle opengesneden zijn, gaarne franco ter inzage gezonden.
De laatste jaren werden mijne uitgaven steeds met de
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meeste welwillendheid, zoowel door hen die belast zijn
met uitdeelingen op Zondagscholen, als door de Christelijke pers ontvangen, zoodat ik mij steeds in een toenemend debiet mag verheugen, waardoor ik in staat ben
gesteld aan een fraaie uitvoering zeer lage prijzen te
paren.
Van de vele beoordeelingen laat ik er hier slechts een
paar volgen

De Standaard 4 .árovember 1884.
„De heer Callenbach. te Nijkerk is op weg om zich bij
de Nederlandsche jeugd bemind te maken door wat hij
reeds verscheiden jaren te haren nutte en genoegen het
licht doet zien.
Ook voor het naderend Kerstfeest is weer treffelijk
gezorgd. Een aantal nieuwe boekskens, verschillend van
stijl, grootte en uitvoering, geven ruime keus voor verschillenden leeftijd, smaak — en beurs. Toch wedijveren
al deze werkjes in keurige uitvoering ; de plaatjes zijn
bijzonder fraai en de smaakvol uitgevoerde omslagen
niet minder. Ook de voorstellingen uit Bijbelsche of
andere geschiedenissen zijn blijkbaar met zorg bewerkt.
De schrijvers zijn bij ons publiek wel bekend, zoo we
meenen.
Over 't geheel kan thans ons oordeel over deze uitgaven slechts even gunstig zijn als over de vroeger besprokene van dien elfden uitgever. Onze Zondagscholen,
Christelijke Scholen en Huisgezinnen zullen, vertrouwen
we, hem bewijzen, dat zij zijn streven -waardeeren."
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Sprokkelace 22 October 1884.
„e plaatjes op den omslag en tegenover den titel zijn
keurig_; de druk is fraai en duidelijk en de prijzen
zijn uiterst billijk gesteld. Geen wonder dus dat wij
dezen uitgever tegen de , naderende feesten weer een
gunstig succes durven voorspellen."
De tiongeling8bocie 15 November 1884.
,De heer Oallenbach te bijkerk zendt ons zijne nieuwe
uitgaven voor het Kerstfeest, met verzoek deze in den
„Bode" te willen beoordeelen. Wij doen dit zeer gaarne,
en meenen zelfs er onzen lezers geen ondienst mede te
doen hunné bijzondere aandacht op deze uitgaven t
vestigen. De „donkere dagen voor Kerstmis" toch, die
welhaast wederkomen, vinden de bestuurders onzer Zondagscholen druk in de weer, om te bedenken hoe zij op
de minst kostbare wijze de meest doeltreffende en keulipte boekgeschenken aan hunne leerlingen zullen kunnen verschaffen ; en bij de groot° verscheidenheid die er
is, valt het velen niet altijd even gemakkelijk hunne
keus te bepalen.
Wij meenen (zonder hiermede van andere uitgevers
iets kwaads te zeggen) dat de heer eallenbach, die
alreede op dit gebied zich niet zonder reden een zeer
goeden naam verworven heeft, door deze nieuwe serie
opnieuw heeft getoond, hoe weinig waar het soms is,
dat „goed en goedkoop" niet samen kunnen gaan.
De uitvoering van alle werkjes is in één woord onberispelijk. De heer Oallenbach biedt in zijne collectie
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zulk een rijke, verscheidenheid aan, wat behandeling
van het verhaal, illustratie, omvang van het boekje, en
door dit, alles wat prijs betreft, dat niet velen tevergeefs
met deze nieuwe uitgaven zullen kennismaken."

Mij vleiende dat ook dit jaar mijne uitgaven uwe en
iieler goedkeuring zullen wegdragen en voor menig kinderhart ten zegen mogen zijn, verblijf ik met alle
achting,
trEds. dw. dienaar,
G. F. CALLENBACH.
-P

Nijkerk, November 1885.

per

.De vroeger bij mij verschenen boekjes, die nid
meer in dezen Catalogu9 voorkomen, zijn nilver.
kocht.
Achterstaande boekjes zijn bij de meeste Boek.
handelaars voorhanden en ter inzage te bekomen.
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11.

Nieuwe Uitgaven
in 1885, verschenen.

De VvWurs der eerste Chrisigg-Gemeenten
VERHALEN UIT DE liERKGESCHIEDENIS
DOOR

G. C. 1100GEWERFT
Schrijver van „Een. Schipbreukeling."

L Ignatias, Bisschop van Antiochië.
II. Blandba en Ponticus.
Pot Barpus, Bisschop van Smyrna.Ieder met 2 plaatjes en omslag in kleurendruk.
Prijs 50 cent — 25 ex.

f

11,00 — 100 ex.

ook gesorteerd.

I'

85,00
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Betsy. Twee Weezen. Een verhaal.
Met geïllustreerd omslag en 2 plaatjes in kleurendruk.
E. Thome. Zoovelen als er Hem aanraakten werden gezond.
Met geïllustreerd omslag en plaatje in kleurendruk.
Prijs 40 cent — 25 ex. J> 8,00 --100 ex. f 25,00
A. 1. Hoogenblrk. De Dokter in 't Moorenland, of van
West naar Oost.
Betsy. Driftige Eduard.
Met geïllustreerd omslag en plaatje in kleurendruk.
Prijs 20 cent — 25 ex. f 4,25 — 100 ex. 115,00
1. Hoogenbirk. Baas Klaas.
Betsy. Hoe een stuivertje rollen. kan.
Betsy. De gelijkenis van den Zaaier.
Betsy. Wat Grietje van de kiekentjes leerde.
Met geïllustreerd omslag en plaatje in kleurendruk.Prijs 15 cent — 25. ex. f 3350 — 100 ex. 11,00
A4

P. IT. Kloppers. De geheimzinnige korf. Een verhaal
voor onze jongens.
•
A. Yerhorst. Die makelaar en zijn buurman, of Uw
Woord is de waarheid.
A4 Yerhorst. De nieuwe meester.
Met geïllustrieád omslag en plaatje in kleurendruk.
Prijs 125 cent —; 25 ex. f 2,50 — 100 ex. f 8,50

r7
e

GESCHIEDENISSEN UIT DEN BIJBEL
AAN ONZE KINDEREN VERTELD
DOOR

P. J. KLOPPERS
TWEEDE SERIE
1. Zoo de Heere God is, volgt Hem na.
11. Hij was verloren en is gevonden.
III. Door geloof behouden.
IV. Wat moet Ik doen, opdat ik zalig worde
Ieder boekje is in fraai geïllustreerd omslag en bevat
vier plaatjes in kleurendruk.
Prijs 20 cent — 25 ex. 4,

—

100 ex. J' 15,00

Naar verkiezing ook gesorherd zonder verhooging van prijs.

air Deze tweede Serie onderscheidt zich van de
eerste doordien de omslagen nu ook in kleurendruk zijn zonder prijsverhooging.
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Alle werkjes in volgorde der prikzen.

verhalen van ANNA BACHOFNERBUXTORF, uit het Hoogduitsch vertaald. door J.
VAN LINSCHOTEN. Met acht gekleurde plaatjes.

Bloemkrans. Vier

Prijs 11,25 — 25 ex. f 25,00 — 100 ex» f 90, —

Een boekje, dat om zijn lief uiterlijk reeds aantrekt. Het linnen bandje met d gulden letters van den titel,
de duidelijke letter en de lieve plaatjes voldoen aan de
eisehen van een `goeden smaak. De inhoud beantwoordt
aan dit fraaie kleed, en de vier gevoelvolle omhalen
dezer schrijfster bewijzen, dat zij met uitnemend gevakr.
voor kinderen met de pen kan teekenen.
(De Chr. Schoolbode.)
Het boekje van Anna Buxtorf is zeer geschikt voor
meisjes. De plaatjes zijn alleszins smaakvol. Wij twijfelen
niet; of ook de lage prijs zal veel bijdragen om clezé
vertellingen weder gewild te maken.
(De aandaard.)
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Coruelia. Belijdenis en Leven. Een verhaal. (G-oedkoopè
uitgaaf.)
Prijs 151,00 — 2 ex. 120,00 — 100 ex. f60.00
Kindorgedichtjes door J. P. VAN DER MAAS JR.
Met zes gekleurde plaatjes en fraai geïll. omslag,
Prijs f0,60 — 25' ex. 112,50 — 100 ex. 140 — ,

-

Een allerliefst boekje, waarvan de gedichtjes èn om.
hun eenvoud, èn om den Christelijken toon, dien zij
aanslaan, aanbeveling verdienen om ze met de kleinen
te leien en hen van buiten te keren. Ook de verhalen
op rijm zijn goed getroffen en de in vakken verdeelde
plaatjes geven bij de versjes goed gekozen illustratiën.
(De Chr. Sehoolbode.)
Nog wijs ik met genoegen op de Kindergedichtjes
door J. P. VAN DER MAAS JE., die in ieder huis, dat
met kinderen is gezegend, een plaatsje moeten hebben.
(Het liToorden.)
G. C. Iloogewerff. Ignatius, Bisschop van Antiochië.
Hoogewerff. 131andina en Ponticus.
G. C. Itéthh veerif. Polycarpns, Bisschop ván Smyrna.
Met twee plaatjes en omslag in kleurendruk.
Z.
Koning. Levenschets van Willem van Nassau,
Prins van Oranje enz. enz., den Vader des Vaderlands.
Met fraai geïll. omslag, portret en plaatje.
Prijs 50 cent 25 ex. f11,00 — 100 ex. 135,—
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C. F. Schattelndretik. Te laat.
Met geïllustreerd omslag en plaatje in kleurendruk.
Wij aarzelen niet dit een keurig verhaal te noemen,
dat zich geregeld lezen laat en uitmunt door een 'frisschen, schoonera stijl.
e kSlurokkelaar.)
Een keurig net uitgevoerd boekje met een gefilustreerden omslag en gekleurd plaatje, dat gelezen zal worden
door kinderen van 10 tot 14 jaar, waarschijnlijk ook
door ouderen; omdat het zoo onderhoudend van inhoud
en voorstelling ie. Dit zijn wij ook van den schrijver
gewend. gij heeft bier in een veelbewogen leven geschetst den rijken inhoud en de telkens wederkeerende
beteekenis van de gelijkenis van den verloren zoon.
(De Chr. Schoolboek)
Betsy. Twee veezen. Een verhaal.
Met geïll. omslag en twee plaatjes in kleurendruk.
Thorne. Zooyelen als er Hem aanraakten werden
gezond.
Met geïllustreerd omslag en plaatje in kleurendruk.
Prijs 40 cent — 25 ex. 8,00 — 100 ex. f 25,—

kiss Tonge. De triomf der Waarheid. Uit het Engelsch
door J. H. VILN LINSOHOTEN.
Bij het inzien dezer vertaling trof het ons, dat wij

hier uitgewerkt vonden en in de lijst van een aangenaam.
verhaal gesteld, een dier groots beginselen, waarvan het
werk der opvoeding moet uitgaan. Het opleiden tot
liefde voor waarheid. Ouders en onderwijzers zullen van
den eenvoudigen dorps-schoolmeester veel kunnen leerex,
dat zij omtrent deze zaak en den omgang met hunne
kinderen en leerlingen in het oog hebben te houden,
en moge voor deze laatsten de zegen van het lezen
blijken in hunne liefde tot de waarheid, dan heeft de
schrijver niet tevergeefs zich met het overbrengen dezer
.62 bladzijden bezig gehouden, en den uitgever komt
dank toe voor den netten vorm, waarin hij dit boekje
het licht doet zien.
(De C. Saoolbode.)
A. J. Hoogenbirk. De boer van Woudhof. Een verhaal
uit Luthers dagen.
A. J. lloogenbirk. De jonge vluchteling.
De prijs dezer drie werkjes met geïll. omslag en
gekleurd plaatje is
30 cent — 26 ex. 16,25 — 100 ex. 120,—
Apna Baehoftiter—Buxterf. Onder één dak.
Anna Bachorner—Buxterf. Tweeërlei water.
Met twee gekleurde plaatjes en geïll. omslag.
Prijs 25 eert — 25 ex. 15,50 — 100 ex. /17,50
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Anna Baehofiter—Buxtorr. De liefde zoekt zichzelve niet;
Anna Bachofner —Buxtorf. Mathikla in het kinderzie-:
kenhuis.
Met twee gekleurde plaatjes en geïll. omslag.
N13. 100 Ex. gesorteerd van de vier werkjes van Anna
Baehofner-Buxtorf worden geleverd tegen f 16,25.
A. G. Welseh. Ter Gédachtenis. Een bladzijde uit de
Geschiedenis van ons Vaderland.
C. van Koetsveld. Het gezin van den Bosehwaehter.
C. van Koets-veld. Ware rijkdom.
C. 'van Koeitsveld. Het lied van huis.
.A.. Eerhorst. Het kruis op den heuvel.
A. J. Hoogenbfrk. De dokter in 't Moorenland, of van.
West naar Oost.
Betsy. Driftige Eduard. Een verhaal.
Met gekleurd plaatje en geïllustreerd omslag.
- P. J. Kloppers. De Heere is God.
P. J. Kloppers. Doe gij desgelijks.
P. J. Kloppers. Door God. bewaard.
P. J. Kloppers. Heere wat wilt Gij, dat ik doen 'zal?
P. J. Kloppers. Zoo de Heere God is, volgt Idem na
P. J. Kloppers. Hij was verloren en is gevonden.
P. J. Kloppers. Door geloof behouden.
P. J. Kloppers. Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?
Met vier gekleurde plaatjes en geïll. omslag.
Prijs 20 cent — 25 ex. f 4,25 — 100 ex. f 15, —
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C. -van Koetsveld. Het vijfde gebod.
C. van oetsveld. Het verloren blaadje. 2e druk.
.K.oetsveld. Een. dubbele redding. - 2e druk.
De blinde prediker van de Zaan.
-Ver-horst.
k.
Welsch. De timmerman van het dorp.
lioogenbirk. Baas Klaas.
Betsy. Hoe een stuivertje rollen kan.
Betsy. De gelijkenis van den Zaaier.
Betsy. Wat Grietje van de kiekentjes leerde.
Neef Otto. Geen plaats voor hem. 2e druk.
Met geïll. omslag en gekleurd plaatje.
Prijs 15 cent — 25 ex. 13,50 — 100 ex. 111,—

Ferhorst. De kluizenaar in het riet, of de eerste
Ha eereek in Holland.
Terhorst. Folpert cie jager, of een nacht in de duinen.
Terhorst. De makelaar en zijn buurman, of Uw
Woord is de waarheid.
A. Veiwhist. De nieuwe meester.
Ferhorst. Het verkeerde adres.
A. Terherst. Kreupele Hannes en zijn nichtje.
A. Verkorst, Lucie's nieuwe vriendin.
A. Verhorst. De muilezeldrijver, of het onbekende dorp.
Alle met geïll. omslag en gekleurd plaatje.
Prijs 125 cent — 25 ex. f 2,50 — 100 ex. fl

14
P. J. Kloppen. De geheimzinnige korf. Een verhaal
voor onze jongens.
P. C. B. Een Kerstverhaal voor groote en kleine kinderen.
W. Weijenberg. Een Kerstavond in het Ertsgebergte.
Een verhaal voor kinderen.
P. de Mol Moncourt. De Herdersknaap.
P. de Mol Moncourt. Het Kerstfeest op het kasteel.
Met geïllustreerd omslag en gekleurd plaatje.
Prijs 125 cent — 25 ex. 12,50 100 ex. f8/50
J. P. i. d. Maas Jr. Het Kerstfeest in den huiselijken
kring herdacht.
J.1». Ir. d. Maas Jr. Het Kerstfeest op de Zondagsehool
herdacht.
Beide met geïllustreerd omslag.
Prijs 10 cent 26 ex. f2,25 — 100 ex. f6,50
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PAASCHFEEST

ENZ.

G.- E. 1. Grootvaders reis. Een Paascliverhaal.
Johanna. Louise's eerste Paaschfeest.
Beide met geïll. omslag en gekleurd plantje.
Prijs 12 cent 25 ex. f2,75 — 100 ex. f 9,50

J. P. ir. d. Maas Jr. Het' Paaschfeeat in den huiselijken
kring herdacht
J. P. T. d. Maas Jr. De Hemelvaart des Heeren en het
Pinksterfeest in den huiselijken kring herdacht.
Beide met geïllustreerd omslag.
Prijs 10 cent — 25 ex.

f

2,25 — 100 ex. 10,50

Uitgaven

van G. F. Callenbach, te Nijiert.

j. MW. Practisebe Handleiding bij het onderwijs in de
Bijbeleche Geschiedenis voor scholen en huisgezinnen, Naar
het Hoogduitach door L. H. F. en K. F. CREUTZBERG. 2
.
4.50
deelera. Derde druk
Gebonden in twee linnen banden . 5.50
JACOMEAGEN. Licht van Boven. Levensherinneringen
eenar Ouderlooze. rit het Hoogduitseh door ANNA
1.80
Gebonden in linnen band . 2.25FRANCES MIMET HAVE AL. Koninklijke Bevelen, of Morrengedachten voor 's Konings onderdanen
Golonden in linnen band

0.65
0:90

omwas IDA,EY BAMI:WAL. Koninklijke Gift, of Avond.
. 0.65
gedachten voor 's Konings gasten
Gebonden in linnen band . 0.90
- 0.65
IMANCIt3 RUWE! HAVERCIAL. Geheel voor den Heer .
Gebonden in linnen band . 0.90
FILANCES EIDLEY ILVEROAL. De lichtende Ster in de duis0.65
terras
Gebonden in linnen band „ 0.90
11ELLIDENTS TM LEVEN. Een verhaal door CORNELIA. Schrijfster van „Zaaien en Oogsten," .De Oude Bijbel" enz. 3e dr. . 1.50
Gebonden in linnen band . 1.90
ZAAIEN EN SST N. Een verhaal door CORNELIA. Schrijfster van „Belijdenis en Leven," „De Oude Bijbel" enz. 2e dr. . 1.50 Gebonden in linnen band
1.90
DE OUDE DU EL. Een verhaal door CORITELIA. Schrijfster van
.Belijdenis en Leven," Zaaien en Oogsten" enz. 3e druk „ 1.50
Gebonden in linnen band „ 1.90
Inni of de kracht der Waarheid. Naar het }ngeisch
.
door Ga. JASPERS. Tweede druk
. 1.50
Gebonden in linnen band . 1.90
3. S. SPENCER. Schetsen uit het dagboek eens Leeraars.
.
5e druk.
.
Gebonden in linnen band

1.25
1.65

4.

P

F. CALLENBACH te N LIKERIC
Bij
is zooeven verschenen

LAUR A
EEN PAASCHVERHA AL
DOOR

BETSY
Schrijfster van : Wouter Mastberg, Twee Weezen, enz. enz.

Met geïll. onwlag en plaatje in kleurendruk.
Prijs 20 et.

Ex. f 4,25

100 Ex. f 15,— .

