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ATALOGUS,

Feestgeschenken
uitgegeven door
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Verkleinde afbeelding van de Kerstplaat geteekend door W. Steelink. Zie pag. 17.

Zetterij waar de Zondagschoolboekjes gezet worden.

G. F. Callenbach
Hof-Boekhandel
j\liikerrk.

M. M.
Voor het eerst of bij vernieuwing bied ik U aan mijn
Catalogus, van uitgaven voor de jeugd, die tal van boeken
en boekjes vermeldt, bij uitstek geschikt voor uitdeelingen
op Zondagsscholen en Christelijke dagscholen.
Vooral zij, die ook vroeger mijne Catalogi ontvingen,
zullen reeds bij ontvangst bemerken de groote uitbreiding
die daaraan gegeven is.
Hiervoor bestaan verschillende redenen, waarvan ik
slechts noem als de voornaamste :
10. De verschijning van het groot aantal nieuwe uitgaven
voor dit jaar, dat uit niet minder dan 43 boekjes, tal
van tekstkaarten en een fraaie Kerslaat bestaat.
2°. Doo'r overname van het zeer belangrijke Zondagsschoolfonds van den heer A. BERENDS te 's Gravenhage,
die door langdurige ongesteldheid genoodzaakt was zich
uit zijne zaken terug te trekken, om de rust te genieten
hem door Zijne geneesheeren, tot herstel zijner gezondheid, voorgeschreven.
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Dit fonds bestaat uit een keurige uitgebreide collectie
Zondagsschool-lectuur gedurende 28 jaar bijeenverzameld, waarvan 60 Nrs., met genoegzamen voorraad,
in dezen Catalogus zijn opgenomen.
30. Door te voldoen aan veler aanvragen om ook boekjes
met Psalmen, met Nieuw Testament en Psalmen, en
G-ezangboekjes, geschikt voor Zondagsschoolgebruik, in
den Catalogus op te nemen.
Aan den INHOUD mijner nieuwe uitgaven werden
wederom de hoogste eischen gesteld. De beste en meest
geliefde auteurs spanden ook nu weder hunne krachten in
iets te leveren, dat dén kinderen aangenaam, en hun verstand en hart nuttig zijn kon. Mijne nieuwe collectie bestaat thans, zoowel uit de pennevruchten van schrijvers
en schrijfsters wier handschriften gewoonlijk bij mij verschenen, als van hen die in den regel bij den heer Berends
uitgaven.
Steeds zal het mijn streven zijn op dezen weg voort te
gaan, opdat geen Zondagsschool te vergeefs in mijn fonds
naar geschikte lectuur zoeke.
Meer dan gewone zorg werd dit jaar aan de UITVOERING besteed. Door uitbreiding der boekdrukkerij, en
toepassing van geheel nieuwe methoden, kunnen nu ook
alle illustraties op eigen inrichting vervaardigd worden.
Teekenaars van naam, zoowel uit het binnen- als buitenland,
(van wie ik slechts noem : Bos, Steelink en Koppenol)
leverden hunne bijdragen, zoodat thans, meer dan voorheen, groote verscheidenheid is op te merken.
Ook verbond ik eerre stoomboekbinderij aan mijne zaak,
waardoor de gebonden boekjes, hoewel veel fraaier dan
vroeger, toch tot dezelfde lage prijzen verkrijgbaar zijn.
Eene afbeelding der werkplaatsen, waar de boekjes thans
geheel vervaardigd worden, geef ik hierbij.
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Waar het alzoo mijn streven is alle krachten aan te
wenden om gezonde, christelijke lectuur onder ieders bereik te stellen, waar daartoe door mij geen inspanning werd
ontzien, daar bied ik met vrijmoedigheid dezen Catalogus
het publiek aan, in 't vertrouwen dat ieder belanghebbende,
ook wie dit nog nimmer deed, gaarne met mijne uitgaven
zal willen kennismaken, te meer waar dit op zoo gemakkelijke wijze kan geschieden.
Aan iedere Zondagsschool in Nederland toch wordt tegen
inzending van het op de laatste bladzijde voorkomend
formulier, mits dit behoorlijk is ingevuld en onderteekend,
en f 0,25 voor portkosten is bijgevoegd, gratis toegezonden
het boekwerk Winterbloemen. Dit werk, bestaande uit
3 deelen bevat een overdruk van alle nieuwe Zondagsschooluitgaven van dit jaar, van ƒ 0.121/2—ƒ 0.75.
Hierdoor is men in staat degelijk kennis te nemen van
den inhoud der boekjes.
Natuurlijk vervalt deze aanbieding, zoodra de voorraad
is uitgeput, terwijl in geen geval aan aanvragen, na 1
December inkomend, zal worden voldaan. Portkosten, ingezonden voor aanvragen die niet uitgevoerd kunnen
worden, zend ik omgaand terug.
Daar aan alle Zondagsscholen slechts één exemplaar van
dit kostbare werk van ruim 2200 bladzijden gratis gezonden kan worden, zijn voor hen, die er meer verlangen,
exemplaren verkrijgbaar á f 1.— per deel. Deel 1 bevat de
boekjes van 121/2-35 ct., deel 2 die van 40-50 ct.,
deel 3 die van 60 en 75 ct.
Voor uitdeelingen wordt al het op pag. 5-18 vermelde
geleverd tegen de helft van de genoteerde prijzen; als zijnde
voor uitdeelingen worden beschouwd bestellingen van
minstens f 10.— waarde M. van minstens 25 exemplaren,
onverschillig of men boekjes, tekstkaarten of platen be-
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stelt. (Een map met 8 tekstkaarten wordt hierbij als één
exemplaar beschouwd.)
Op banden wordt geen prijsVermindering toegestaan.
Ter inzage worden alle gewenschte ingenaaide boekjes
franco toegezonden, mits men ze ook franco terugzende.
Gebonden boeken worden niet ter inzage gezonden,
daar de bandjes daardoor te veel lijden.
N.B.

De vele oplichterijen waaraan tegenwoordig ieder die zijne
artikelen publiceert, blootstaat, en waarvan de uitgever• dezer
boekjes ook reeds een en andermaal de dupe werd, deden
hem besluiten, om aan hem geheel onbekende personen niet
anders te verzenden dan tegen vooruitbetaling of als verrekenpakket.

Verflering der

Yerkedingen.

K.
beteekent Kerstverhaal.
P.
Paaschverhaal.
G.
Geschiedenis, 't zij Vaderl. of algem.
Z. G.
Zendingsgeschiedenis.
K. G.
Kerkgeschiedenis.
J.
voor Jongens.
M.
voor Meisjes.
Boekjes waarbij geen letter staat zijn zoowel voor jongens
als meisjes, en geschikt voor alle gelegenheden.
De met een • geteekende boekjes zijn dit jaar nieuw
verschenen.
De met een B geteekende boekjes behoorden tot het
fonds van den heer A. BEKENDS te 's Gravenhage.
Alle solide Boekhandelaren nemen bestellingen aan.
52

91
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Der Voor uitdeelingen Worden alle boekjes en platen,
bij bestelling van minstens 25 stuks, voor de helft
der genoteerde prijzen geleverd.
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Boekjes van

cent

met geïllustreerd omslag en zwart plaatje.

0

0.
0

CD

B. 1 W. G. Aldershof. Kees de koetsier. 2e dr. K.
CD
B. 2 Anna. Wat het gebed vermag. 2e dr. K.
<D
B. 3 Anthonius. Uit nood gered. 2e dr. K.
4 Betsy. Immanuël, God met ons. 2e dr. K.
B
• 5 Coma. Anna's verjaardagtekst. 2e dr. M.
CD
G.
K.
dr.
2e
veilig.
B. 6 Eduard. Bedreigd, maar
ro
7 A. J. Hoogenbirk. De Prins van Shipoer. 4e dr. Z. G.
8 Johanna. Dina's talenten. 2e dr. M.
<D
Klein Leentje, of Eere zij God. 2e dr. K.
• 9
IP
0
10 Josine. Een kindergebed. 2e dr.
CD
B. 11 Maria L. Armoede en rijkdom. K.
CD
12 T. M. Looman. De kleine kersverkoopster. 3e dr. M.
B. 13 J. C. Luitingh. De koster van Sluis. 2e dr. G.
Gods voorzienigheid. 2e dr. K.
B. 14
97
Jan de Lapper. 2e dr. G.
B. 15
27
• 16 J. P. v. d. Maas Jr. De kleine Adolf op het Kerstfeest. 2e dr. K.
17 C. 1'. Schiittelndreiër. De Heer verlaat de zijnen niet. 4e dr. P
Het kind in de kribbe. 4e dr. K.
18
27
der Hugenoten. 3e dr. K. G.
grot
De
19 E. J. Veenendaal.
20 J. Verhagen Jr. De apostel van het Noorden. 2e dr. K. G.

Der N.B. Men zie de verklaring der verkortingen op pag. 4.

• • 21 A. Verhorst. De hut in het bosch. 2e dr. K. G.
B. 22 P. Visser Cm. Een arme slavin, die rijk werd. 2e dr. Z. G.
▪g B. 23 Mevr. Wildeboer. Hendrik Peters. 2e dr.

a.
-c "d

.C

Boekjes van 10 cent
met geïll. omslag en zwart of . tintdruk plaatje.

24 Adelpha. Gij gaat vele muschkens te boven. 2e dr. M.
't
B.
25
J. van Bergen. De twee broeders.
i.
°.,. B. 26
Tom, of de kracht van den Bijbel.
11
>
27 Betsy. De gelijkenis van den Zaaier. 2e dr.
'•-cL..i
28
Laura, 2e dr. P.
°
a>
29
tv
Oom
Frits of het gouden tientje. 3e dr.
27
....
L.7
30
O
Piet
en
Pietje. 2e dr. J.
21
o
o
31
Coma.
De
overbuurtjes
of verschillende rijkdom. 2e dr. M.
ti)
B.
32
Eduard.
Tot
in
den
dood
getrouw. 2e dr. K. G.
.m
33 Elisabeth. Krukken Jan. 2e dr. J.
o
0
......
B. 34 E. Gerdes. De satijnen das. 3e dr. P.
(12
M
35 G. L. Kansen. Het nieuwe leven. 2e dr. P.
...9
to) B. 36 A. Hardenberg. Het verhoorde kindergebed. 4e dr. K.
In B. 37 Hermanna. Op den Lindenhof. K.
cv
o
38 A. J. Hoogenbirk. Verloren tot behoud.
o
oo
•
39
Johanna. Een God die wonderen doet. 2e dr. P.
...
o • 40
o
Licht in de duisternis. 2e dr. K.
21
Niet snoepen. 2e dr. K.
41
E
fl
o
42
Vrede
op aarde. 3e dr. K.
II
as
•
43
Vreest niet. 2e dr. P.
°
bi)
44
Waarom niet tevreden. 2e dr. M.
77
o
B. 45 P. J. Kloppers. Arme rijken, rijke armen. 2e dr. K.
Het morgenrood in het Zuiden. 2e dr.
N B. 46
22
(1)
In den strik. 2e dr. J.
47
21
.0
Mijn naaste. 2e dr. K. G.
:rei • 48
22
2:1 B. 49
Vurige kolen op 's vijands hoofd. 2e dr.
3)
B. 50 J. H. v. Linschoten. Wat de liefde van Christus vermag. 2e dr.
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B. 51 J. C. Luitingh. De Heere zij met u! 2e dr. K.
De kleine luciferskoopman. 2e dr. K.
B. 52
De waard uit »Zeemanshoop«.
B. 53
11
54 C. 1'. Schtittelndreiër. Iets voor jeugdige vrienden en 171
vriendinnen der Zondagsscholen. 10 dr.
ei
B. 55 E. J. Veenendaal. De bijbel van het herdersdal. 2e dr. K. G. cp
cn
CD
De erfenis van den Camisard. G.
56
11
1-•
›•-•
...
dr.
2e
voorzienigheid.
Gods
B. 57
0
(ra
Thomas Verhaegen. K. G.
B. 58
rn—
59 J. Verhagen Jr. Hendrik Voes. 4e dr. K. G.
• 60 R. R.Walda. Harmen Kikstra of strijd en overwinning. 2e d. J. (g'
21

Boekjes van 10 cent met geïll. omslag en 4 plaatjes.

B. 61 Een Kindervriend. Een verachte. Uitverkocht.
Een vertelling van grootvader Willems. 0°
B. 62
B. 63 J. P. v. d. Maas Jr. De wonderl. wegen des Heeren. 2e dr. K. fa.
Uitverkocht.
Boekjes van 10 ct. met geïll. omslag en 6 gekl. plaatjes.

(15

(Onderstaande 6 boekjes kocht ik aan van de firma 0
KNIERUM EN DUIJN te Gorinchem.)

9

Vertellingen voor het kleine Christenvolkje.
ca,
64 Opwekking van Tabitha.
CD
65 Filippus en de kamerling.
66 De jeugd van Maarten Luther.
CD
67 De jeugd van Jozef.
68 De geboorte van den Heere Jezus.
69 De zwarte bisschop.
Deze aardige boekjes worden voor de laagste klasse CD
zeer aanbevolen.
CD

Boekjes van 1212 cent
met geil!. omslag en plaatje in kleurendruk.

• 70 Betsy. De Heer is waarlijk opgestaan. 3e dr. P.
Gabriël, de kleine Evangelist. 3e dr.
„
71
Het verdwaalde lammetje.
„
• 72

8
ti B. 73 C. Brouwer. De ongedachte redding.
74 Elisabeth. Grootjes kerstgeschenk. 2e dr. K.
75 A. J. Hoogenbirk. Onverwacht en ongedacht. 3e dr. J.
76 Johanna. God verhoort het gebed.
a,▪
• 77 Wilh. Riem Vis. Nelly, de kleine wildzang. M.
78 C. F. Scheittelndreiër. Het gezegend Kerstfeest. 5e dr. K.
Fts

Boekjes van 15 cent

45
L..
O

met geïll. omslag en plaatje in kleurendruk.

•

79 D. Alcock. De kleine zendelingen. Z. G.
80
Het geschenk van den Czaar.
I
• B. 81 Anna. Geen plaats in de herberg. K. Uitverkocht.
5.4
O B. 82 J. van Bergen. De bijbelcolporteur.
g£, B. 83
Ter elfder ure. G.
11
•
84 Betsy. Grootvaders bril. 2e dr. J.
•
o • 85
„
Hebt uwe vijanden lief. 2e dr. P.
86
„
Hoe een stuivertje rollen kan. 2e dr.
87
Mijn zusje. 2e dr.
g B. 88 Eduard. De getrouwe getuigen. K. G.
89
Hoe de Heere zorgt.
(n • 90 Elisabeth. Liefde overwint. J.
'2), B. 91 A. van Huishorst. Een dure les.
o e 92 Jacobus. Twee weken in doodsangst. J.
E • 93 Johanna. De reis van kleinen Flip. J.
0 • 94
Het kerstgeschenk. K.
I
•
95
' Het licht der wereld. P.
G B. 96 J. C. Luitingh. Met kerstdag thuis. 3e dr. K.
97 Wilh. Riem Vis. De schat van den visscher. Uitverkocht.
a>
t' B. 98 E. J. Veenendaal. David Durand. K. G.
De bijbellezers van Salzburg. K. G.
.2 B. 99
›,
B. 100 P. Vergers. Vier dagen onder de roovers. 2e dr.
t:C1
•
1-4

•

H•
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Boekjes van 171 2 cent
met geïll. omslag en plaatje in kleurendruk.

101 Betsy. Arnold en Karel. J.
102
„
Ida's eerste prijs. M.
103 Elisabeth. Toch gelukkig.
104 Johanna. Geef ons heden ons dagelijksch brood.
105
„
Geen kerstboom. K.

Boekjes van 20 cent
met geïll. omslag en twee plaatjes.

D. Alcock. Uit het land der Inca's.
Bas. De zoon van den wijngaardenier. 2e dr. K. G.
J. van Bergen. De weduwe van Gouda. G.
•
Elisabeth. Hun afscheid.

• 106
• 107
B. 108
109
• 110
Zoo'n lafaard. J.
111 Johanna. De gestolen konijntjes. J.
• 112
De kinderen van dokter Sijmons.
11
113
Hoe Suze zachtmoedigheid leerde. M.
114
Tante Martha's paaschgeschenk. P.
• 115 Ida Keller. De tweede moeder.
116 H. J. v. Lummel. Heiligerlee. G.
117 Nora. Arie's preek.
B. 118 Hesba Stretton. God zorgt voor de zijnen. 2e dr.
B. 119 F. W. Wagner. Jeruzalems laatste Pascha. P. en K. G.

Geschiedenissen uit den Bijbel.
Prijs 20 cent
Elk boekje met 4 gekl. plaatjes en geïll. omslag in kleurendruk.

Deze boekjes zijn voor de jongere leerlingen der Zondagsscholen geschreven.
120 Adelpha. Abraham, de vriend van God.
121
Mozes, de getrouwe dienstknecht des Heeren.

berekend.
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122 Adelpha. David, van herdersknaap tot koning.
Jona, een profeet tegen zijn zin.
123
fl
124
Daniël, of God is getrouw.
ft
Esther, uit de ballingsChap op den troon.
125
11
126 Geertruida. 's Heeren vroegste levensjaren.
Elia, de strijder voor Gods eer.
127
3,
Jacob, strijder en overwinnaar.
128
3,

c

Boekjes van 25 cent
niet geïll. omslag en twee plaatjes.

• 129 D. Alcock. Wenzel, de arme student. J.
130 Betsy. Het Oostersche nichtje. P.
"O
Rika en haar buurjongen. 2e dr. K.
131 ,,
64 ' B. 132 Eduard. Meer dan overwinnaars. K. G.
133 A. J. Hoogenbirk. De jonge vluchteling. 3e dr. K. G.
• 134 A. van Huishorst. De droefheid der wereld.
Schipper Douma. 2e dr.
o B. 135
136 Ila. De kleine blinde Nelly. M.
B. 137 J. C. Luitingh. De belegering van Haarlem. 3e dr. G.
138 H. J. v. Lummel. De inneming van den Briel. G.
Ir) • 139 Wilh. Riem Vis. Het zoontje van den turfschipper. J.

a
E

Boekjes van 30 cent
met geïll. omslag en drie plaatjes in kleurendruk.

cl B. 140 J. van Bergen. De nieuwe dorpsherberg, (met 2 plaatjes.)
141 Betsy. Wouter Mastberg, of een dubbel geboortefeest. P.
1 • 142 A. J. Hoogenbirk. De bakkerszoon van Trier. K. G.
B. 143 A. van Huishorst. Van de wieg tot den troon. (Zonder
gekleurde plaatjes, maar met tal van keurige portretten.)
a>
4
144 Johanna. De drakenhoeve.
• 145 Ida Keller. Mathilde's kerstfeest. 2e dr. K.
1w1
146 Wilh. Riem Vis. Hoe Fanny gelukkig werd.

11

Boekjes van 35 cent
!vet geil!. omslag en drie plaatjes in kleurendruk.

147
• 148
149
150
151
• 152
153
154

Betsy. Ter elfder ure.
P. Brouwer. God zoekt het verlorene. J.
A. J. Hoogenbirk. Elk zijn werk. (met 2 plaatjes). J.
Te rechter tijd gegrepen. G.
91
Wakker in alles.
Ila. Lief en leed uit een meisjesleven. M.
Wilh. Riem Vis. Door een onzichtbare hand geleid.
Door vele tegenspoeden tot groote
vreugde. M.
Keesje de zandman.
155
,,
II

Boekjes van 40 cent
met geïll. omslag en drie plaatjes.

156 Betsy. Dora en Lize, of De kleine bewerkster van een
groot geluk. M.
• 157 J. F. Buisman. De dorpsveldwachter.
158 A. J. Hoogenbirk. De Noorsche Prins. (met 1 pl.) G.
Mijn wegen zijn niet uw wegen.
159
,,
160 G. C. Hoogewerff. De priester van Pele. (met 1 pl.) Z. G.
161 Josine. Willem en Gretha. (met 1 pl.)
• 162 Ida Keller. Silvia, de bloem van het Zuiden.
163 H. J. van Lummel. Het zegevierend Alkmaar. 2e dr. G.
Waterloo. 2e dr. G.
164
,,
165 Wilh. Riem Vis. Zwak en toch machtig. J.
f

Indien men minder dan 25 ex., maar voor eene waarde van minstens
bestelt, wordt ook halve prijs berekend.

Boekjes van 45 cent
• 166
B. 167
• 168
B. 169
170
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J. van Bergen. Gered uit grooten nood. (met 3 pl.)
CD
Verdoold, niet verloren. (met 2 pl.)
P
Johanna. Kaatjes overdenkingen. (met 3 pl.) M.
J. Posthumus. Het Princenboekske. (met 18 portretten.)
C. F. Scheittelndreiër. Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald. (met 50 plaatjes tusschen den tekst.)
fl

wordt halve prijs berekend.
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Boekjes van 50 cent

• 171 D. Alcock. Koningskinderen. (Dit rijk geïllustreerde boekje
bevat de vier verhalen, genoemd onder de nrs. 79, 80,
106 en 129). (band 25 cent.)
172 Betsy. De vreugd ten top. Eene herinnering aan de blijde
Septemberdagen van 1898. (Met drie platen en een portret.)
(band 25 cent.)
• 173 E. Gerdes. Een schat uit zee. 4e druk. (met 3 pl.) J.
174 A. J. Hoogenbirk. Behouden — ook voor altijd.
(met 3 pl.) J.
• 175
Door diepe wateren. (met 3 pl.) G.
176
Om een keizerskroon. (met 3 pl.) G.
177 G. C. Roogewerff. Blandina en Ponticus. 2e dr. (met 3 pl.)
K. G.
•a)
178
Ignatius, bisschop van Antiochië. 2e dr.
(met 3 pl.) K. G.
Polycarpus, bisschop van Smyrna.
to 179
2e dr. (met 3 pl.) K. G.
•
180 J. P. v. d. Maas. Kindergedichtjes. (met 6 pl.)
•
181 Wilh. Riem Vis. Rijken en armen ontmoeten elkander.
(met 3 pl.)
V,
• • 182 Mevr. 0. F. Walton. Christoffel, de dienstknecht des
Heeren. (Met 3 gekl. platen en tal van illustraties tusschen
(.1
den tekst.) (Band 25 cent.)
0
a>
r) De volgende boeken zijn zeer aan te bevelen voor Bibliotheken.

Boeken van 60 cent
met geïll. omslag en plaatjes in kleurendruk.
to Al deze boeken zijn ook gebonden verkrijgbaar tegen 25 cent
verhooging per Ex. voor het binden in fraai linnen stempelband.
a)

183 G. van As. De broeders. G.
,o B. 184 J. van Bergen. De weezen, of de laatste bede eener moeder.
:ob B. 185 W. Brockhaus. Het moedertje.
0 186
Marion, of de bergpas van Angrona. 2e dr.
11
K. G.
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187 P. Brouwer. Dagen van duisternis. G.
188
De kinderen van den predikant. G.
77
189 P. J. Buisman. In eere hersteld. G.
190 De firma Jacob Vreeswijk & Zoon. Door den schrijver van
Selcart. 2e dr.
191 Elisabeth. 't Blijft Oranje Boven. Prachtuitgave. Omslag
en 1 plaat in kleurendruk en 5 platen in tintdruk.
Dit boek is niet gebonden verkrijgbaar.
B. 192
B. 193
194
195
B. 196
B. 197
B. 198

E. Gerdes. De vergelding. 3e dr.
A. Hardenberg. De zoon der opstanding. 3e dr. P.
A. J. Hoogenbirk. Morgenlicht en middagzon. G.
G. C. Hoogewerff. De vrijbuiters van Kennemerland. G.
J. Kassies. Een bidstond in het riet en zijn gevolgen. K. G.
J. H. van Linschoten. De zwaardveger van Leiden. 3e dr. G.
J. C. Luitingh. De daden der Zeeuwen. 2e dr. G.
(Uitsluitend ingenaaid verkrijgbaar.)
199 Gooszen Schaffer. De Hofprediker van den Prins. G.
• 200 Selcart. Een episode uit de vervolging der Gemeente
onder 't kruis. 3e druk. K. G.
• 201 Uit den Franschen tijd. Door den schrijver van Selcart.
2e druk. G.
B. 202 P. Vergers. Liefde en haat, of Oranjeman en Patriot. 2e dr. G.
(Uitsluitend ingenaaid verkrijgbaar.)
B. 203 Mevr. Webb. Benaia. Een verhaal uit de gevangenschap.
K. G.
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Boeken van 75 cent.
• 204 Prisca en Miriam. Door den schrijver van Selcart. (Met
geïll. omslag en 2 platen.) (Band 25 cent.) K. G.
205 Hesba Stretton. De leerjaren van Timotheus Breedvelt.
(band 25 cent.)

Der Dit laatste is uitsluitend gebonden verkrijgbaar.

.--1CD
Cret
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Boeken van 90 cent

e

met geïll. omslag en 3 of 4 gekleurde platen.

a)
t.S. B. 206 J. van Bergen. De ballingen van Lucerna. K. G. (Band f 0.25).
B. 207 W. Brockhaus. Sam, of de dageraad der
cn
vrijheid. G. (Band f 0.25).
B. 208 E. Gerdes. De zoon van den geneesheer. 2e d.
B. 209 W. H. G. Kingston. De Koopman van Antid
werpen. K. G. (Band f 0.25).
B. 210 D. H. Meijer. De vrijbuiters van Leiden. G. (Band f 0.25).
B. 211 P. Vergers. Willem van Straal. G.
(Band f 0.25).

Prijs: Een Gulden.
tJD

212 Coma. Verschillende werkkring. Met mie illustratie van
Wenckebach, en eene fraaie randversiering op elke pagina.
(Band 50 cent.) M.

0
0

Prijs: Een Gulden 25 cent.
Lr>
co
e
ck>
cn

213 Anna Bachofner-Buxtorf. Bloemkrans. Vier verhalen, uit
het Hoogduitsch vertaald door J. H. van Linschoten.
(Met 8 platen en in cartonnen band). M.
214 Herinneringen of de stem eener ontslapene moeder. Uit
het Engelsch. (Band 50 cent.) M.

E

Prijs: Een Gulden 50 cent.
to
°r
.0

215
216
217
218
219

Adelpha. Kijkjes naar binnen en naar buiten. (Band 40 cent).
D. Alcock. In 's Konings dienst. (Met 4 pl.) J.
Emil Frommel. Volksverhalen.
Emma Marshall. Lettice Mainwaring. (Band 40 cent). M.
Pansy. Rebecca en hare omgeving. M.
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Prijs: Een Gulden 80 cent.
220 Alexandra, of de macht der liefde. Door de schrijfster van
Serge Batourine. (Band 45 cent). M.
221 Kathleen. Een verhaal uit het Iersche volksleven van onze
dagen, door de schrijfster van Serge Batourine. (Band
45 cent). M.
222 C. Jacobshagen. Licht van boven. M.
Om aan veler verlangen te voldoen, stel ik voor
uitdeeling bovenstaande werken ook tegen halven prijs
verkrijgbaar, op de voorwaarden in de voorrede van dezen
catalogus vermeld.
Voor gebonden exemplaren wordt de prijs verhoogd met het Á.
volle bedrag der banden, dat bij de boeken, die gebonden ver- 2
krijgbaar zijn, vermeld staat.
o.
a.

Zes zeer fraaie Boekjes
elk met 4 lieve plaatjes.
Bijschriften van JOHANNA,

Prijs 40 cent per stel van 6 boekjes.

(1)
cn

CD
-+

Deze fraai uitgevoerde boekjes, met recht kinderlijke bijschriften er
o
en versjes, zijn uitnemend geschikt voor de laagste klasse.
V.
Al doende leert men.
Een zachtmoedige geest.
Gehoorzaamheid.
223 < God is overal.
Het goede zaad.
Mijne lammeren.
Een stel van deze 6 boekjes wordt voor één nummer
DIFF«..gerekend.

0

>c
CD

P
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Bijbelsche en Zendingsplaten
4'
01
.„

met bijschriften uan ikdelpha.
1 e SERIE.

ZES ZWAÏ TF PLAT CN.
Prijs 5 cent per stuk.

I. Kerstplaat.
II. De verschijningen des Heeren aan Maria Magdalena en aan
de Emmausgangers.
72. III. De profeet Elia. (in twee tafereelen.)
0, IV. De geschiedenis van Jozef. (in vier tafereelen.)
<'E,' V. Zendingsplaat uit de warme luchtstreek (Afrika en China).
a) VI. Zendingsplaat uit de koude luchtstreek (Labrador, Groenland
en Patagonië).
0

Al deze platen werden reeds een of meermalen herdrukt.

u-)
cn
0

1-3ijbelsche Platen

Cl)
C

met bijschriften van ADELPHA.
2e SERIE.

e

ZES ZWARTE PLATEN.
Prijs 6 cent per stuk.

(i)
a>

Da

I. Abraham.
II. Mozes.
III. David.

IV. Jona.
V. Daniël.
VI. Esther.

De gekleurde uitgave dezer Serie is totaal uitverkocht.
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• Een zeer fraaie, nieuwe

KERSTPLAAT

0
tn

groot 54 X 39 c.M.
geteekend door WILM STEELINK, werd dit jaar aa
door mij gedrukt. Zoowel in zwartdruk als in fraaien
kleurendruk is deze plaat een waar sieraad voor
menig vertrek, en ongetwijfeld zal menigeen die
gaarne in een lijst doen zetten, waarvoor zij zooveel .)
beter geschikt is dan de vele zinlooze platen die
thans, bij gebrek aan beter, in zoo veler gezin tn
worden opgehangen. Een toepasselijk bijschrift werd
door Ds. P. J. VAN MELLE geschreven.
0
Niettegenstaande de kostbare uitvoering werd 0
CO:k
de prijs bepaald op slechts
co
U2
mr.

(11

f 0,20 voor de uitgave in kleurendruk.

0

„ 0.10 voor de uitgave in zwartdruk.

CD

Beide uitgaven zijn op kunstdrukpapier gedrukt.
»gr Een verkleinde afbeelding dezer kerstplaat
bevindt zich voorin dezen catalogus.
Bij bestelling op deze plaat gelieve men op te %2*
geven „Kerstplaat van Steelink", en ook of men
de gekleurde of de zwarte uitgave verlangt.
Bij bestelling van minder dan 25 platen wordt
voor een cartonnen rol 5 ct. in rekening gebracht,
tenzij uitdrukkelijk verlangd wordt dat de platen
gevouwen geleverd worden.

CD

2
P.
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WANDTEKSTEN.
De talrijke aanvragen, die de beide voorgaande jaren Ine) kwamen,
om de goedkoope, fraaie wandteksten, toonden mij dat
2) het velen teleurstelde dat deze uitverkocht waren.
Ik liet daarom de laatste serie opnieuw bewerken, en stel die
verkrijgbaar in 3 maps, elk van acht teksten.
(2,
Het formaat van elke plaat is 26 X 19 c.M.
De bloemen, waarmede ze versierd zijn, zijn in acht vera) schillende soorten, zoodat, wat de teekening betreft, de drie maps
gelijk zijn. De teksten zijn evenwel in 24 soorten, en wel als volgt.

•

Map I.

4:5 Welgelukzalig is het volk, welks God de Heere is. Psalm 33 : 12.
0 Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn. Romeinen 8 ; 31.
Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander liefhebt. Joh. 13 : 34.
Vetrouw op den Heere te aller tijd. Psalm 62 : 9.
.1;3' Vrees God en houd zijne geboden, want dit betaamt alle menschen. Pred. 12 : 13.
In God is kracht, om te helpen. 2 Kronieken 25 : 8.
De Heere is nabij allen die Hem aanroepen. Psalm 145- : 18.
1., Wees getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. Openb. 2 : 10.
0
co • Map II.
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Mattheus 5 : 8.
"a Waakt dan: want gij weet niet in welke ure uw Fleere komen zal. Matth. 24 : 4 2.
0 Ken Hem in al uwe wegen, en Hij zal uwe paden recht maken Spreuken 3 : 6.
Ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Matth. 28 : 20.
o Wie zijn kruis niet draagt en Mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn Lukas 14 : 27. '
Werpt al uwe bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor 11. 1 Petrus 5 : 7.
+-e Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Johannes 6 : 47.
Uw Koninkrijk kome. Matth. 6 i 10.

.o

•

Map III.

grijp naar het eeuwige leven. 1 Tim. 6 : 12.
a> Strijd den goeden strijd des geloofs,
die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 21 : 2.
Mijne hulpe is van den Heere,

5 Mijne genade is u genoeg. 2 Korinthe 12 : 9.

Ik ben de goede Herder, de goede Herder -.telt zijn leven voor de schapen. Joh. 10 : 11.
Wordt krachtig in den -Heere en in de sterkte zijner macht. Efeze 6 : 10.
C De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken Psalm 23 : 1.
cd Heere, maak mij uwe wegen bekend, leer mij uwe paden. Psalm 25 : 4.
› Bidt, en u zal gegeven worden. Mattheus 7 : 7.

r.

De prijs per map is 1120,

zoodat, indien deze voor uitdeeling besteld en dus tegen halven
a) prijs geleverd worden, elke tekst slechts 0.071/2 kost.
.0
Met het oog op uitdeeling, waarvoor bestelling van
minstens 25 stuks noodig is, wordt één map voor één
ta nummer gerekend. Afzonderlijke teksten worden niet geleverd.
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De prijzen der boekjes met Psalmen, Nieuw-Testament en
Psalmen, en Gezangen zijn zoo laag gesteld, dat op de genoteerde
prijzen geen vermindering wordt toegestaan.

Psalmboekje, eerste vers op noten, met de drie
Formulieren van Eenigheid, Kort begrip, Liturgie
der Gereformeerde Kerken, enz. in heel linnen
stempelbandje en marmersnee.
Prijs f 0.20.
25 ex. f 4.60 ; 50 ex. f 8.75 ; 100 ex. 17.—.

Nieuwe Testament en Psalmen, eerste vers op
noten, met de drie Formulieren van Eenigheid,
Kort begrip, Liturgie der Gereformeerde Kerken,
enz. in heel linnen stempelbandje en marmersnee.
Prijs f 0.40.
25 ex. f 9.—; 50 ex. f 17.50; 100 ex. f 32.50.
Dit vierkant geeft de juiste maat der
daarin genoemde boekjes aan.
Andere dan de hier genoemde Nieuwe Testament
en Psalmboekjes worden door mij niet geleverd.

Evangelische Gezangen,
eerste vers op noten,
in slap linnen bandje, op het formaat van dit vierkant.
Prijs f 0.27'1,.
Bij 25 ex. en meer á f 0.25.
De prijsvermindering, in de voorrede genoemd, is op deze
boekjes niet van toepassing.

Een uitnemende vraagbaak
voor hen, die dikwerf niet weten welk boek voor deze of gene
gelegenheid geschikt is, is

F. Callenbaeh's
Geïllustreerde Catalogus.
Deze Catalogus, versierd met tal van platen en portretten, geeft
ruim 100 titels van Christelijke werken op allerlei gebied, waaruit
men voor eiken leeftijd en ieders bevatting eene keuze zal kunnen doen.
Bij eiken titel is een duidelijk overzicht gegeven van de strekking en den inhoud van het boek, zoodat ieder, die Christelijke
lectuur begeert, hierin een aangenamen en ge m akkelijken gids zal
vinden.
Deze fraai uitgevoerde Catalogus van 112 bladzijden wordt op
aanvrage gratis en franco toegezonden door den uitgever
G. F. CALLENBACH, te NIJKERK.

Gratis „Winterbloemen".
Gedurende enkele jaren is door mij aan alle hoofden van Zondagsscholen in Nederland gratis aangeboden een ex. van het
welbekende boekwerk »WINT ERBLOEMEN« ; telkenjare een
nieuwe serie, bevattende al de in dat jaar verschijnende Zondagsschool-uitgaven.
Recht aangenaam waren mij de talrijke bewijzen van waardeering, die mij van verschillende zijden gewerden, maar ook
kwam ik dikwijls tot zeer onaangename ervaringen. Van mijne
gratis aanbieding toch werd door velen schromelijk misbruik gemaakt. Niet steeds was in den drukken verzendingstijd controle
mogelijk en daardoor kwamen velen op onrechtmatige wijze in
het bezit van dit boekwerk, waarvan de uitgave ieder jaar kostbaarder wordt.
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Wat was hiervan het gevolg?
Dat juist zij, voor wie het boek bestemd was, teleurgesteld
moesten worden, omdat de geheele voorraad was uitgeput.
Een ander bezwaar, doch van minder ernstigen aard, ontstond
doordien men het boek als een premie ging beschouwen, en dus
het doel niet begreep.
Meermalen bleek dit uit aanvragen, die Chf tegelijk met de bestelling geschiedden, èf somtijds een of twee dagen voor 't Kerstfeest gedaan werden.
't Is daarom niet onnoodig om nogmaals het doel, beoogd met
»WINTERBLOEMEN«, duidelijk uiteen te zitten.
Voor iedere school waar jaarlijks uitdeeling gehouden
wordt van Christelijke boekjes, is één exemplaar beschikbaar,
opdat men, alvorens te bestellen, kennis kan maken met de
verschillende nieuwe uitgaven, die door mij in den handel
worden gebracht. Men kan dan met den inhoud der nieuwe
boekjes kennis maken en geheel volgens eigen oordeel bestellen. Aangezien het boek reeds in October verschijnt,
heeft men behoorlijk tijd om de boekjes te lezen, hetgeen
dikwijls niet het geval is wanneer men ze ter inzage ontvangt.
Ook dit jaar wensch ik »WINTERBLOEMEN«, dat aanmerkelijk uitgebreider is dan vorige jaren, en thans in drie deelen
(te zamen ruim 2200 bladzijden) verschijnt, zoolang de voorraad
strekt weder beschikbaar te stellen.
Om nu aan de genoemde en meerdere misbruiken en verkeerde
opvattingen een einde te maken, heb ik besloten geen ex. af te
zenden dan aangevraagd op nevensgaand volledig ingevuld biljet.
Dit biljet moet zoo spoedig mogelijk, uiterlijk vei& den lsten
December, aan een solieden boekhandelaar of, met bijvoeging
van f 0.25 voor portkosten, aan den uitgever worden opgezonden.
Men ontvangt dan „Winterbloemen" gratis en franco.
Na 1 December wordt geen enkel present-ex. meer verzonden;
mochten dan nog ex. over zijn, dan zijn die à f1,— per deel te
bekomen, hetgeen ook de prijs is waarvoor zij, die geen aanspraak
hebben op een present ex., het kunnen bestellen.

Ondergeteekende
Zondagsschool
Hoofd der
Chr. School

1)

3)

'

4)

te

verklaart dat genoemde school

5) leerlingen heeft,

onder welke eene jaarlijksche uitdeeling van boekjes gehouden

d

wordt,
•

0
a)

en verzoekt den uitgever G. F. CALLENBACH te Nijkerk
een ex. »WINTERBLOEMEN« te doen toekomen
komst van den boekhandelaar
bij f 0,25 aan postzegels voor portkosten is bijgevoegd.
hij

'tit4

hein
3)
haar

door tussehenwaarvoor hier') 2)

dat van deze aanvrage mededeeling geVerder verklaart --z ij 2)
daan is aan het personeel of de medewerkers der school, met de

opmerking dat voor genoemde school geen present-ex. meer mag
cf)
N
CD
(n
at

worden gevraagd, en dat geen meerdere ex., hetzij bij den uitnem
gever hetzij bij een boekhandelaar, door haar zijn aangevraagd.
Woonplaats en nauwkeurig

Handteekening

den aanvrager
adres van de aanvraagster

Fi

1) Duidelijk geschreven naam.
2) Een van beide doorhalen.
2 ) Zoo mogelijk de naam der school.
4) Nauwkeurig adres der school, zoowel plaats als straat o. a., met huisnummer.
5) Getal leerlingen.
Dit biljet moet als brief, met 5 cent gefrankeerd, opgezonden worden.

Als drukwerk is 't niet geoorloofd.

Vereeniging Christelijke Bibliotheek.
Programma voor den

Jaargang.

Sen

Op Jezus zien, door Ds. J. E. Schr&ler. — Domineestypen,
door Rev. Hames Mann. — Onze Christelijke feestdagen.
Overdenkingen, door verschillende predikanten. — Oorspronkelijk
geschiedkundig verhaal over Lodewijk van Nassau, door Mej.
A. van der Flier. — Vertaling van Armin Stein, „johann.
Friedrich Oberlin".—De Zending op Sumatra, door E. Nijland. —
Vertaling van Ernst Schrill, „Doktor Vorw5..rts zweite Trauung."
Dit prjgramma is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen zoo
dit noodig blijkt.
Het lidmaatschap bedraagt f5.— per jaar. Daarvoor ontvangt
men minstens 100 vel druks (1600 bladzijden) in stevige omslagen
netjes aan deelen ingenaaid, zoodat b.v. een boek van 160 bladz.
den leden slechts 50 cent kost. Fraaie linnen stempelbanden verhoogen den prijs met 35 cent per deel. ➢Zochten bovengenoemde
boeken te zamen geen 100 vel bedragen, dan wordt aan dit program
nog een boekwerk toegevoegd. Zoo ontvingen b.v. de leden van
den tweeden jaargang voor hun f 5.— contributie 7 werken die
sa►nen 102 vel telden. Niet-leden betaalden voor deze boeken
f 9.60, welke prijs nog laag te noemen was.
Na de verschijning van het 40e vel wordt over de jaarcontributie beschikt. Alleen door bedanken vóór of met het einde van
den loopenden jaargang houdt men op lid te zijn; wie niet bedankt blijft ook het volgend jaar lid.
De Vereeniging herdrukt geen reeds bekende boeken, maar
levert haren leden steeds geheel nieuwe lectuur.

Inteekenbilj et.
Ondergeteekende verklaart hierbij, tot wederopzegging toef lid
te worden der Vereeniging Christelijke bibliotheek, tegen een
contributie van f 5.— 's jaars op de voorwaarden in het prospectus
omschreven, en wen scht de boeken dier Vereeniging bij verschijning
ingenaaid, gebonden 1) te ontvangen door den boekhandelaar
te
Woonplaats en datum.
Wat niet verlangd wordt door te halen.

Naamteekening.

Binderij waar de Zondagschoolboekjes ingenaaid en gebonden
worden.

Yfr
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STEUNT
de vaderlandsche industrie
en
bevoordeelt u zelf,
door uwe inkoopen van Dekens te doen bij den

Nederlanelsehen Dekenhandel
5. VAN likIMSHORST )4z.
NIJKERK (Veluwe.)

Zeer solide en buitengewoon goedkoop.
Uitsluitend Nederlandscb fabrikaat.
Vele aanbevelingen en beziaiben van tevredenheid.
Bijzonder aan te bevelen voor

liefdadigheid,
gestichten, kostscholen, hótels enz.
Uitvoerige prijscourant op aanvrage gratis en franco.

Flinke wollen Deken 21/4 X 3 el f 3.35.
Solide gestikte Deken 21/4 X 23/4 ei f 2.90.
Zachte witte Moltondeken 2 X 23/4 el f 1.10 enz.

Met het oog op tijdige levering, is vroegtijdige
bestelling zeer gewenscht.
Ieder die daartoe op eenigerlei wijze iets kan
bijdragen, wordt beleefd aanbevolen, deze zaak te
steunen, ten einde ook in dit artikel de toenemende overvleugeling van het buitenland te bestrijden.

Het Nederlandseh fabrikaat is beter.

