der Zonciagsschooluil-gaven

G.F. Callenbach -Nakerk

ONZE VERRASSINGEN!

Tachtig jaar bestond onze zaak op 1 Mei van dit jaar. Nu
meenden wij dit feit op bijzondere wijze te moeten vieren.
Callenbach en de Zondagsscholen zijn onlosmakelijk aan
elkaar verbonden. Dat is ook geen wonder, want gedurende
deze periode hebben wij steeds op aangename wijze samengewerkt.
En nu zouden we zoo heel gaarne al onze vrienden van de
Zondagsscholen eens bij elkaar zien om samen met ons feest
te vieren. Maar helaas stuit dat af op onoverkomenlijke
moeielijkheden.
Daarom hebben we iets anders bedacht.

le. Een graffis keuze van 10 pCt.
Iedere Zondagsschool of vereeniging, die voor het Kerstfeest
1934 onze uitdeelingsboekjes bestelt, geven wij het recht op
een gratis keuze, ter waarde van 10 % van het bestelde bedrag.
Hiervoor komen alleen in aanmerking bestellingen op boekjes
en boeken, die genoemd worden op blz. 6 tot en met blz. 39

ONZE VERRASSINGEN!
van dezen catalogus. Bestelt men dáárvan tot een bedrag van
f 10. — of hooger, dan mag voor een tiende deel van het
totaalbedrag gekozen worden wat men als jubileumgeschenk
van ons wenscht te ontvangen.
U mag voor dat bedrag al wat in dezen catalogus wordt genoemd, uitkiezen! Uitgezonderd echter de uitgaven van de
Nederl. Zondagsschool Ver. en onze nieuwe uitgave: „Als alle
lichten branden".

2e. Een mooi boek gratis.
We voegen in ieder pak bovendien nog een exemplaar van:
WIJ GAAN NAAR BETHLEHEM
door Mr. P. }-I. TH. STEVENS.
Dit keurig uitgevoerde boek, gebonden in cartonnen sierband,
is een mooie handleiding voor ieder, die met een schare
kinderen het Kerstfeest op waardige wijze wil vieren. Het is
speciaal voor dit doel geschreven. Het is voor geen geld te
koop. Alleen onze vrienden der Zondagsscholen krijgen het
gratis!

3e. De „rooie ruggen" zijn verdwenen.
Thans zijn ALLE boeken van 30 cent en hooger, gebonden in
Callenbach's cartonnen sierbanden; ze zijn alle gedrukt op
mooi opdikkend papier, en ze zijn alle in het bekende groote
formaat.
Er is dus geen verschil meer in uitvoering tusschen de nieuwste
uitgaven en die van voorgaande jaren.
We vertrouwen dat u over de 80-jarige tevreden zult zijn, en
in ruime mate van ons aanbod gebruik zult maken.

ONZE VERRASSINGEN!
Zoo zoudt U kunnen doen:
Zondagsschool A zegt: Wel, dat treft nu toch wel bijzonder
goed; we hadden ons dit jaar wat moeten bezuinigen, maar nu
is dit, juist door die 10 %, welke we als geschenk ontvangen,
niet noodig.
Zondagsschool B redeneert: Hoe gaarne hadden we, al jaren
lang, ook aan de medewerkers onzer Zondagsschool, een
Kerstgeschenk aangeboden, doch de financiën lieten het niet
toe. Dit jaar is het mogelijk.
Zondagsschool C bespreekt de mogelijkheid om een leermiddelen-bibliotheek te vormen, iets waar allang behoefte aan
bestond. En zie, nu is opeens de mogelijkheid geschapen om,
ten dienste van het onderwijzend personeel, zich de boeken
aan te schaffen, genoemd op de blz. 78 — 81 van dezen catalogus, althans enkele daarvan — en dat zonder dat het de kas
iets kost. Callenbach's geschenk stelt er ons toe in staat.
En Zondagsschool D, die zoo gaarne een kaart van Palestina
of een Bijbelsche wandkaart in haar lokaal wilde hebben, doch
het niet kon doen uit financieele overwegingen, zegt nu: Ook
die wensch treedt thans in vervulling, want al is de 10 % al niet
heelemaal voldoende, er behoeft nu maar een klein bedrag
bijgepast te worden, en jarenlang hebben we, bij ons onderwijs, genot van deze kostelijke leermiddelen.
Men ziet, er zijn tal van mogelijkheden, want ook de Zondagsscholen E en F en G en nog veel meer, hebben hun speciale
wenschen, waaraan nu kan worden voldaan.
Zoo'n jubileum is toch wel een mooi ding!

ONZE VERRASSINGEN!
Winterbloemen.
Voor de Hoofden van Zondagsscholen zijn weder gratis verkrijgbaar de WINTERBLOEMEN, het boekwerk in zeven
deelen, dat U doet kennismaken met den inhoud van onze
nieuwe uitgaven.
We behouden ons echter het recht voor om aan aanvragen
van zeer kleine Zondagsscholen niet of slechts gedeeltelijk te
voldoen.
Voor hen, die geen aanspraak kunnen maken op g r a t is
toezending van WINTERBLOEMEN, of voor Zondagsscholen,
die meer dan één stel wenschen te ontvangen, zijn de afzonderlijke deelen verkrijgbaar ad f . — per deel (hierbij worden
de deelen 1 en 2 voor één deel gerekend), of een compleet
stel van zeven deelen voor ƒ 5.—.

Een vriendelijk verzoek.
U kunt ons een genoegen doen! In dezen catalogus vindt u
een kaart voor een gratis exemplaar van de Winterbloemen.
Gebruik deze kaart! En om het gratis geschenk aan te vragen
sluiten we een bon in. Alleen wie deze bon volledig invult,
heeft aanspraak op de gratis keuze. Wie de bestelling doet
door tusschenkomst van een Boekhandelaar, bezorge deze
aanvrage bij dien Boekhandelaar. Natuurlijk wilt u aan ons
vriendelijk verzoek wel voldoen. Met vriendelijke groeten en
hoogachting,

Ci
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venals voorgaande jaren hopen wij in het
drukke seizoen dagelijks in „De Nederlander", „De Rotterdammer" en „De Standaard" mede te deelgin welke nummers uit
dezen catalogus zijn uitverkocht.

Zij die hun bestellingen dan nog niet hebben
ingezonden, kunnen daarmede rekening
houden, en die nummers, zoo ze op hun
keuze-lijst voorkomen, door andere vervangen.
Van 7 tot 21 December vindt u aenkondigingen in genoemde bladen, direct na de
familie-advertenties.
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n onzen catalogus staan achter de titels
letters vermeld. Deze letters beteekenen:

P.
is Paaschverhaal.
G.
is Geschiedenis.
is voor Jongens.
J.
is voor Meisjes:
M.
J. en M. is voor Jongens en Meisjes
De met een • gemerkte boekjes zijn dit jaar
nieuw verschenen.
De cijfers achter de titels geplaatst, geven den
leeftijd aan, voor welke deze boekjes geschikt zijn. Hierbij zijn veelal gemiddelden
genomen. Men moet natuurlijk rekening
houden met de ontwikkeling en den aanleg
der kinderen.
Alle solide boekhandelaren nemen bestellingen aan.
Men gelieve gebruik te maken van ingesloten
bestelbrief.
Aan aanvragen om terugzending van den
bestelbrief kan niet worden voldaan,

ENKELE
AANWIJZINGEN
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Prijs

5

cent

Boekjes van 16 bladzijden met teekeningen en
omslag.
1. Geertruida: Narnan, of een ziel
gered, 2e dr.

8-12

2. Aletta Hoog: Waarom vader "1 beg reep.

J.

9 -12

a A. 1 Hoogenbirk: Heb uw naaste
lief als uzelf, 6e dr.

J.

8-12

4. Ernst Schrill: Het kerstfeest van den
schaapherder, 5e dr.

J.

9-12

Popje vertelt verschillende wederwaardigheden uit haar
poppenbestaan. De kleintjes zullen het zeker niet genot doorspellen. Want de woorden zijn door streepjes in lettergrepen
verdeeld.

De met een • gemerkte boeken verschenen
dit jaar.
Bij bestelling in het voldoende de nummers der
boekjes op te geven.
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Prijs

8

cent

Boekjes van 24 bladzijden met teekeningen en
geïllustreerd omslag.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
De Boekbeoordeeling
der N.Z.V. zegt van het
boekje „Petzikje's ge-

5. Betsy: Verkeerd en toch goed,
M. 9-12
3e dr.
6. Catharina: Zaterdagavond, 4e dr. J. 9-12
7. E. Oerdes: Een held die Oranje
G. 8 —12
liefhad, 3e dr,
8. E. Oerdes: Een kloek AmsterdamG. 8 12
mer, 4e dr.
• 9. Aletta Hoog: Pop vertelt, 3e dr, M. 6-9
10. A. J. Hoogenbirk: De droeve vioolspeler, 7e dr,
1. en M. 9-12
11, A. J. Hoogenbirk: Uit grootvaders
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18,

19.
20.
21.

J. 8-12
jeugd, 7e dr.
Johanna: Aan het ScheveningJ. en M. 7-10
sche strand, 4e dr.
Johanna: Blijdschap na droefheid,
P. 8-12
3e dr.
Ida Keller: Kleine Esther, 4e dr, P. 7-10
J. L. F. de Liefde: Doen of niet,
3e dr.
J. 6-9
J. L. F, de Liefde. Toen moeder ziek
P. 6-9
was, 2e dr.
J. C. Luitingh: Een angstige kerstavond in het woud, 7e dr.
J. en M. 7 —10
Quirina: Perzikje1s gebed en hoe
het verhoord werd, 4e dr. •
J. en M. 7-10
Wilh. Riem Vis: Nellie de kleine
M. 8 —12
wildzang, 4e dr.
P. A. Sperenburg: De geit van
J. 7-9
Japie, 3e dr.
A. Verborg: De kluizenaar in het
G. 8 —12
riet, 4e dr.
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bed en hoe het verhoord werd" door Quirina dit:
„'t

Is goed verte' d,

Quirina kan dat. De geschiedenis spreekt voor
zichzelf."

Aan ho
Schevenire9scht sfrofid
doe Johanna
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Prijs 10 cent
Boekjes van 32 bladzijden, met teekeningen, en
omslag in een of twee kleuren.

22. R. W. van Asch: Voor Klaas en
voor mij, 3e dr,
M.

7-10

[11111111,11111111111111111111111111111El1111[1111!11.11111111111111111111101111111

23_, Elisabeth: Zoo'ri lafaard, 4e dr. J.

8-12

„e laatste keer" van
L. F. de Liefde is een
aardig en goed verhaal
voor meisjes. De plaatjes
zijn als altijd mooi.

24. E. Gereles: De satijnen das, 6e dr. J.

8-12

25. A. J. Hoogenbirk: De vergeten
schildwacht, 4e dr.
J.

8-12

1[21111111111111111111011M1111111111111[1[11!1111111111111.1111111[1111[111111[1

De Wachter.
„De strekking van Johanna Onder den blooten hemel is uitnemend," zegt Jack in.
„Wij bevelen dit schoone boekske onvoorwaardelijk aan. Zulke boekjes
te schrijven is een eere,
ze uit te geven een verdienste, ze te lezen en
te recenseeren een groot
genot" ,
P11[11.1111i111111111[1111111111111111111111111111111111glil IVI I !1[11111111
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KLAAS

26. Jakobus: Twee weken in doodsangst, 5e dr,
J. en M. 9-12
• 27. Johanna: Onder den blooten hemel,
6e dr.
J. en M. 9-12
28. Maria Laarman: De vertelling van
Yo, 2e ok
J. en M,
11. 29. J. L. F. de Liefde: De laatste keer,
3e dr.

7-10

30. J. L. F. de Liefde; Het nest in de
turf, 3e dr.
M.
31. J. L. F. de Liefde: Hoe stijfkopje en
driftkopje vriendinnetjes bleM.
ven, Se dr.

7-10

32. Johanna: Rudi's kerstfeest. J. en M.

8-10

33, Wilh. Riem Vis:
ring, 3e dr.

7-10

Grootmoeders
M.

6-9

DE -LAATSTE
KgtR
.4 F DE LIE11

i

' EN VOOR PM i
00431? k W YAN ASCH

•

8

6-9
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Prijs

12

cent

Boekjes van 16-24 bladzijden, met teekeningen,
en omslag in kleurendruk.

34.

Betsy:

Piet en Piefje, 3e dr.

35.

Betsy:

Teuna en Fik, 2e dr.

M.

36.

Carla:

Moeders verjaardag.

J.

7-10

37.

Francina:

Emmy van Laren.

M.

8-12

38.

Francina:

Gerda's nieuwe mantel.

J.

M.

• 39.

Greeth Gilhuis-Srnitskamp:

W. G. van de Hulst:

J.

J.

G. van de Hulst:

heg, 3e dr,

Het gat in de
J. en M.

Twee winters.

42.

Johanna:

43.

J. L. F. de Liefde:

J.

en

M.

Hoe Mietje-Pim
Kerstfeest vierde, 2e dr.
J.
Bij oom Sjoerd.

44.

Louise: L. — G.:

45.

Ans van der Sluifis:

7-10
7-9

Een hefti,

3e dr.
• 41. -W.

6-8

Het kar-

retje van Dirk Olie.
40,

8-10

Janneman.
J. en

46. Wilma: Joop's thuiskomst.

J.

M.
J.

8-12
8 —11
9-12
6-8
7 —10
6-8
9 ,12

HET
GAT
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Gomiors.

5MITSKAMP

T KARRETJE
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Van de Hulst „Het gat
in de heg" noemt de
Boekbeoordeeling van
de Ned. Herv. Zondags.
sch ol e n bo nd op ger.
grondslag: „Eert klein
mooi boekje. Teer en
eenvoudig."
Een der recensenten
schrijft: „De Heer Van
de Hulst verdient daarvoor een 10."
Korte inhoud van „Het
karretje van Dirk Olie."
't Is de middag voor
Kerstmis. Kors en Koen,
twee kleine leuke
jochies, vervelen zich,
want het regent. Als het
even droog is gaan ze
den weg op en worden ze ondeug end: ze
gooien het karretje van
Dirk Olie om en alles
valt in 't natte gras:
borstels, poetsgoed, lucifers, alles. Uit angst verbergen ze zich in de
kerk, waar de dominee
hen vindt. Kors, hij is de
oudste en heeft eigenlijk
de schuld, want Koen is
nog maar zoo klein,
vertelt alles en nu ze gt
de dominee, dat hij Dirk
Olie om vergeving moet
gaan vragen. „Altijd
schuld belijden voor den
Heere en voor menschen, hoor jongen."
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Dikkie's vader, een
schilder, is van het dak
van villa Buitenzorg gevallen, en heeft door
dien val zijn been gebroken en inwendige
kneuzingen
bekomen.
Dikkie houdt erg veel
van Vader en wou o
zoo graag dat hij weer
beter was. Door een
verhaal van de juffrouw
op school komt hij op
de gedachte om een
brief aan den lieven
Heer te schrijven, Dat
gebeurt in de keuken,
niemand is er bij of
weet er van, maar Dikkie is nog maar zoo
klein en kan nog niet
met de pen schrijven,
zoodat het een groote
knoeipartij wordt. Straf
volgt, maar als moeder
het echte weet, wordt
Dikkie gauw getroost.
Wij behoeven aan den
lieven Heer geen brieven
te schrijven, zegt moeder, Hij weet alles en
hoort alles. Als we aan
den Heer wat vragen
willen, dan bidden we
tot Hem. En nu bidden
ze samen of de Heer
vader spoedig weer
beter wil maken. En dat
gebed wordt verhoord!

10

Prijs

16

cent

Boekjes van 32 bladzijden met teekeningen, en
omslag gedrukt in twee of drie kleuren.
47. Jan van Batenburg: Zoorn jongen
J. 7-12
toch.
48. H. van den Berg: De gestolen
J. 7 -10
krijtjes.
49. Betsy: Hans, of ken den Heer in al
J. 8-12
uw wegen, 2e dr.
50. Betsy: Wat Grietje van de kuikenM. 8-10
tjes leerde, 5e dr.
• 51. Carla: Hoe God zorgde. J. en M. 8-10
J. 6-9
52. Carla: Toen Pim weg was.
M. 9-12
53. Dina: Marie's taak.
J. 6-9
54. Dina: Wim en zijn poesje.
• 55. Netty Faber-Meijnen: Dikkie's brief.
J 7-10

56. Francina: Laat uw licht schijnen. M.

Maakt Uw kinderen
gelukkig met boeken
va ti Callenbach.

9 -12
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Prijs

16

cent

Korte inhoud van: Carla
JJ
„Hoe God zorgde,

Boekjes van 32 bladzijden met teekeningen, en
omslag gedrukt in twee of drie kleuren.
57. A. de Graaff-Mpperrnann: MaM.
nietjes eerste streepje.
58. Leni van Huizen: Dat bonze hartje.
M.
59. M. W. Hulleman: Het huis achter
J. en M.
de duinen.
60. D. Menkens-van der Spiegel: De
J.
klad.
61. Salvafama: Jodenkerstfeest J. en M.

7-10
7-9
7-10
6-9
9-12

Er is nergens meer een
lichtpuntje te zien, meent
Vader. Hij is horlogemaker en heeft tevens
een winkel, maar het
gaat zoo slecht dat hij
nauwelijks de huur meer
verdient. Dit maakt hem
bezorgd en moedeloos.
Het geloof van Moeder
is sterker. En dit wordt
niet beschaamd. Door
een eenvoudig voorval
redt God hen uit de
zorgen.

(Bekroond door de Nederl. Zonciagsschoolvereeniging).

62. D. van der Spiegel: Die slimme,
J, en M.
shninrie Does.
63. D. de Vries-Kikkert: Lammetje-lief.
J. en M.

6-8
6:8
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Korte inhoud van: Jeanne Marie „Zoo'n kleine
broer."
Een vertelling van een
heel klein jongetje en
zijn acht-jarig zusje.
't Is feest. 's Morgens
zijn ze met vader en
moeder de stad in geweest om de versiering
te bekijken en 's middags mogen ze samen
spelen in de straat waar
ze wonen.
Op bevel van een grooteren jongen bedelt
Miep centen aan de
voorbijgangers voor een
eerepoort. Ze mag dit
niet aan Vader en Moeder vertellen, want dan...
Kleine Rudi heeft er ook
iets van gehoord en
gaat er in zijn eentje op
uit, om ook centen te
bedelen.
Ais kleine Rudi zoek ls,
en later thuisgebracht
wordt door een juffrouw
uit de buurt, die hem
heel in een andere straat
met uitgestoken bedelend handje heeft gevonden, vertelt Miep
alles aan vader en moeder.
Jets wat je vader en
moeder niet vertellen
mag, kan nooit goed
zijn," zegt Vader. En nu
begrijpt Miep heel goed
dat stout zijn zonde is.
Zij vraagt den Heere
vergeving en of ze een
schaapje van den Goeden herder mag zijn.

111(11[1.11111111111VIIIiiIM1IIO lif WIVIIUIIII
12

•

Prijs

20 cent

Boekjes van 40 bladzijden, met teekeningen, en
omslag in drie-kleurendruk.

64, Riek ter Braake: Zoo'n brombeer.
M. 7-11
• 65, Jeanne Marie: Zoo'n kleine broer.
J. en M. 7-10
66, Johanna Breevoort:
iara's Kerstgeschenk, 2e dr.
M. 7-10
67, Johanna Breevoort: Conda en haar
rozenboompje.
M. 6-9
68, Johanna Breevoort: Jokers nieuwe
broertje.
J. en M. 6-9
69, Hermanna: Het Jodinnetje.
P. 9-13
70. A. Kappers: 't Was toch gezien, J. 7-11
71. J. L F. de Liefde: 't Was toch waar,
3e d'r.
M. 7-10
72. D. Menkens-van der Spiegel: Van
Janneke en Jopie.
M. 7-10
• 73. D. Tipstras Lange Jo hem erg z'n
vrend.
J. 8-10

SERIE:
VOOR ONZE KLEINEN
Prijs ingenaaid:
Gecartonneerd:

20
25

cent
cent

Wie schrijft z66
voor kinderen als
Van de Hulst?

W. G.

VAN DE

HULST

74, Allemaal katjes, 5e dr.
75. Anneke en de sik, 2e dr.
• 76. Bruun de Beer, 4e dr.
77. De wilde jagers, 2e dr.
78. Fik, 6e dr.
79. Groote Bertus en kleine Bertus, 2e dr.
80. Het huisje in de sneeuw, 5e dr.
81. Het wegje in het koren, 3e dr,
• 82. Van Bob en Bep en Brammetje, 7e dr.
83. Van drie domme zusjes, 4e dr.
84. Zoo'n griezelig beest, Se dr.
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Prijs

25 cent

Boekjes van 48 bladzijden, met teekeningen, en
omslagen in twee, drie en vier kleuren.

Korte inhoud van: Hoogeveen „'t Was maar
een woonwagenjongen."
Jaap van Houten is een
woonwagenjongen. Hij
komt op een nieuwe
school, maar heeft het
daar niets prettig. rke
jongens echter, die te
voornaam zijn om zich
met een woonwagenjongen te bemoeien anders
dan om hem het leven
onaangenaam te maken, doen slechte dingen, waarvan de verdenkin op Jaap valt De
grootste deugniet bekent
schuld, niet alleen voor
de menschen, maar ook
voor God. Dan blijkt,
dat Jaap van Houten
een echte vent is en zij
worden goede vrienden.
„Opa — mag je wei
bidden aan de Lieve
Heer om wat heel erg
heerlijks"?
,Welzeker Llssebeth —"
„Já, Opa? Als het toch
al prettig is?'
„Aan de Lieve Heer
mag je alles vragen,"
zegt Opa heel vast. En
dan gaat hij weg.
Zoo vertelt Mej. Wijnbeek op prettige wijze
van Droomeliesje, door
Opa Liesebeth genoemd.

14

85. Riek ter Braak.: Jansje naar Zonnehoek.
- M.
86. D. van Buuren: Piet de zanger.
J. en M.
á7. Francina: De familie Loonpan. M.
88. Francina: Ten halve gekeerd, 2e dr.
J.
89. Cora C. G.: Haantje de voorste. Mi
• 90, H. Hoogeveen: 't Was maar een
woonwagenjongen.
J.
91. Marijo: De kijkkast van Toon en
Tijs.
J.
92, A. C. van der Mast: Van een paar
roode kersen, 2e dr. J. en M.
93. J. H. Ruysch van Dugteren: De
smidsvrouw van Mansfeld,
e dr.
J. en M.
94, Jan Veltman: Wat een Zaterdagmiddag.
J. en M.
• 95. Phé Wijnbeek: Droomeliesje. M.

6-10
8-12
9-12
9-12
8-12
8-12
6-9
7-10

9-12
8-12
7-9

ar II
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1
11
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WOONVVAGE-NJONGEN
I

v.0.
11
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3.1
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.

1

e boeken met ronde ruggen zijn alle

verdwenen.
Al onze uitgaven in den prijs van 30 cent en
honger, zijn gebonden in Callenbachis mooie
cartonnen sierbanden!
Dat is ongetwijfeld een ware verrassing voor
onze Zondagsscholen.
-..
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Prijs
f'

30 cent

Boeken van 54 bladzijden, met vele teekeningen.
Alle gebonden in fraaie cartonnen sierbanden.

EEN LEVENDE BRIEF

• 96. K. Albers: Jan van • den molen,

J. 10-14
H. 10 — 14

-HET..
LEVEN IN

DOOR CARLA

''PaP.,

%OM M liett?)

3

-97. Carla: Het leven in.
98, Dirk van der Es: Een avontuur in
den polder.
J. 9-12
99. M. C. Fallentin: De blauwe enveloppe, 2e dr,
J. 9-12
100. Francina: De vacantie van Frits Verkerk.
J. 9-12
• In Francina: Een moeilijk jaar.
J. 9-12
102. Francina: Truus Manders, 2e dr. M. 8-12
• 103. A. de Graaff.Mippermann: Een levende brief.
M. 9-12
104. A. de Graaff-W
iripperrnann: Martje,
2e dr.
8-12

K. Albers: „Jan van den molen."
Op echt natuurlijke wijze wordt ons een ernstig fragment uit
het jongensleven beschreven. Een uitstekend boekje, dat treft
door eenvoud en geloof.
„Ons Kerkel. Leven".
Francina: „Een moeilijk jaar."
„God vraagt van ons, dat we Hem meer gehoorzaam zijn dan
de rnenschen." Hieraan hielden Vader en Moeder De Lange
zich. En de Heere beschaamde hun geloof niet.

1111[11111111 1111111111111111111[1111111111111111111111111101111111 1111M1111111111111111R111111111111111111111M11111[EFII IMINIEVIi i

Prijs

30 cent

Boeken van 54 bladzijden, met vele teekeningen.
Alle gebonden in fraaie cartonnen sierbanden.

105. J. H. Huisman-Schippers: Wie was
J. 10 —13
de moedigste?
106. Gera Kraan-van den Burg: Hugo's
J.
eerste groote reis,

7 —11

107. H. te Merwe: Zwervers, 2e dr.
J. en M.

9 —12

108. F. Speerdal: De kleine en de groote
J.
chauffeur.

6-10

109. D. van der Spiegel: Een andere
J.
jongen.

9-12

A• 110. Hesba Strefton: Jessica's eerste
J. en M. 10-80
gebed, 21e dr.
111

Jan

Veltman: Kopje onder en de
J.
gevolgen ervan, 2e dr.

9-12

A. de Graaff — Wiippermann: „Een levende brief."
Kinderen kunnen soms zoo onbarmhartig zijn. Dat ondervonden ook de Jodenkinderen Ruth en iern Mendels.
En er moest eerst heel wat gebeuren, eer de schoolvr-ien,dinneties en -vriendjes begeerden „levende brieven van
'Christus" te zijn voor Ruth en Slem.
- 1-lesba Stretton: „Jessica's eerste gebed."
De 21e druk van dit zoo echt teer doorvoelde boekje, dat
door kinderen en hen die zich waarlijk kind geVoelen altijd
weer graag gelezen wordt, spreekt voor zichzelf.
o...n.quaramoni•nn.•
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Prijs

35 cent.

Boeken van 60 á 64 bladzijden, met teekeningen.Alle gebonden in fraaie cartonnen sierbanden.
• 112, Johanna Breevoort: Nooit een anM.
dere vriendin, 3e dr.
.113. Catharina Bronsveld: Het dankoffer.
115, J. H. Huisman-Schippers: Toen
moeder er niet meer was,
J. en M.
116. W. G. van de Hulst: Hars in 't
M.
bost h, 2e dr,
• 117, D. Menkens-van der Spiegel: Daan
J.
de dappere, 2e dr.

9 -128 -11

8 — 12
7 -10
8.-12

Johanna Breevoort: „Nooit een andere vriendin."
„Wij hebben hier te doen,' zegt de Boekbeoordeeling van Jacl-kin, „met een echt natuurlijk boekje. De
kalme Godsvrucht van Tèmpelman doet weldadig

D. blenkens —van der Spiegel: „Daan de dappere."
Ontroerend mooi wordt ons geteekend de strijd yam
Daan, om van dapper voor de menschen dapper te.
Warden voor God.
Boekbeoordeeling v. d. Herv. Zonclagsscholenbond op Ger. grondslag.

JONGENS VAN
STAVAST,
CA4 StN4A-C.
Lif‘ediLil ig-10.1X

j
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Prijs

35 cent

Boeken van 60 á 64 bladzijden, met vele teekeningen en alle gebonden in fraaie cartonnen sierbanden.
118. D. Menkens-van der Spiegel: Klein
maar dapper.
J. 9 -12
• 119. M. A. M. Renes-Boldingh: De olifantennacht.
J. 10 —13
• 120. P. J. Risseeuw: Jongens van stavast,
G. 10 —13
121, Hesba Strefton: Onder het oude
dak.
J. en H. 10-14
122. H. A. Wijrnans: Domme Syise, J. 9-12
.

M. A. M. Renes—Boldingh: „De olifantennacht."
Een verhaal uit Batakland.
Tahi, leerling van de Zendingsschool te Sigompoelon, is met vacantie thuis. Meneer van de kerk
heeft hem een brief meegegeven voor den Radja,
maar deze wil niets van het Christelijk geloof weten.
Hij wil de grootvader-geesten trouw blijven.
Als echter op een nacht de olifanten in grootgin
getale komen en alles dreigen te vernielen, kunnen
de datoe en de geesten niet helpen. Want ze
naderen meer en meer. Angstig zitten velen in het
huis van Tahi's vader, ook de radja, en dan komt
er uit het donker een angstig fluisterstemmetje:
„Niemand kan ons helpen dan Toehan Jezus."
En dan? Ja, dat moet u nu zelf -verder lezen.

~gr

HEF DANKOFFER
won ega rtArmA BROWVELI)
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Prijs

40 cent

Boeken van 75 á 80 bladzijden,
met vele teekeningen. Alle gebonden in fraaie cartonnen sierbanden.

• 11111.•111•11111•••1121!!!!!ILITepin11111~91!!!!!!!!!!!!!!!r!!!!!!THI2

Cath. Bronsveld: „Toen
de ster verscheen."
Dit is nu weer eens een
mooi meisjesboek.
's-Gravenh. Kerkbode.
Korte inhoud van: J. H.
Huisman— Schippers:
vijfde."
Gonnie Dijs was de
vijfde. Maar met een
Ode . rad aan den
wagen kon het niet goed
gaan, meende Guus. En
het ging ook niet goed,
doch dat was niet de
schuld van Gonnie maar
vein Guus.

123, Th. André Jr.: In vaders voetstappen.
10-13
124. Johanna Breevoori: Overwonnen,
2e dr.
1 10-13
125. Johanna Breevoort: Mia's halskettinkje,
M.

6-9

• 126. Catharina Bronsveld: Toen de ste
verscheen, 2e dr.
M. 10-14

W. G. van de Hukt:
,,Om twee schitter-

oogjes."
Een der juweeltjes van
Van de Hulst.
Leidersblad.
11111.1H.NA1111.111
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Prijs

40 cent.

Boeken van 75 á 80 bladzijden, niet vele teekeningen. Alle gebonden in fraaie cartonnen sierbanden.
• 127, J. H. Huisman-Schippers: De vijfde
M. 9-12
• 128. W. G. van de Hulst: Om twee
J. 10— 13
schitteroogjes, 7e dr.
129. W. G. van de Hulst: Wout de
J. 10-15
cheepsjongen, 4e dr,
130. Gesina Ingwersen: Zijn koning,
J. 10-15
2e dr.
• 131, Jo Kalmijn-Spierenburg: Het kerstJ. en M. 8 —12
lichtje in ons hart.
132. L. A. Lever-Brouwer: Om een punM. 9-12
tensiijper, 2e dr.
133, flans; Toen het vacantie was.
J. en M. 9-12
134. Annie Mngnalda: Beatrix en de
1en M. 9 —12
drie vrienden.
M. 9-12
• 135. Nel van der Mis: Greetje.

fort tVALCANTI WO

Korte inhoud van: .10
Kalm ijn — Spierenburg
„Het Kerstlichtje in ons
hart."
Een keurig verhaal van
Martijntje en Jopie.
Samen gingen ze naar
't ijs '5 middags, want
er was geen school.
Martijntje moest meteen
wat op Jopie passen,
meear och, dat kwam niet
goed uK. iepje zakte
door het ijs en werd
ziek. Wat had Martijntje
toen een berouw'
Korte inhoud van: Nel
van der Vlas: „Greetje.'"
Mei. Van der Vlis vertelt van Greetje en van
de vriendinnen, die haar
plagen, en van haar
hondje Tips, waarvan ze
zooveel houdt.
Een heerlijk boek voor
meisjes.

NEL VAN DER V LIS -
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50 cent

14,1I.1

Frnai gebonden boeken van ruim 90. bladzijden, in
ca;.onnon sierband. Met vele teekeningen tusschen
den Loksi.
136. E, van den Berg-Boldingh: Alleen
uil logeergin.
J. en M. 8-11
• 137. Jac. Hazevoet: Broer Bertie.
1 10-14
138. Heleen: Het klaverblad, 2e dr. M. 9-12.
139. J. C. Homo t: Een jongen die overwint, 2e dr.
J. 9-12
Korte inhoud van: Jac. Hazevoet: „Broer Bertie."
Broer Bertie, een ongeveer dertienjarige jongen, is
op den verkeerden weg gekomen. in een jeugddienst hoort hij spreken over de kleine vossen die
den wijngaard bederven en dat heeft zulk een
invloed op hem, dat zijn ongehoorzaamheid aan zijn
ouders en aan God hem berouwen gaat.
Van de Hulst: „Rozemarijntje."
De kinderen zullen om dit nieuwe boekje juichen
en ... de groote menschen zullen het met veel
genoegen lezen. Van de Hulst op z'n best.
Jeugd en Godsdienst.
Van de Hulst: „Rozemarijntje naar school."
Dit boekje is een vervolg op Rozemarijntje, doch
kan ook afzonderlijk gelezen worden.
Welk kind, dat Rozemarijntje kent, zal niet snakken
om meer van haar te lezen?
A. C. van der Mast: „Van vijf rijksdaalders en een
gulden."
Een zeer mooi meisjesboek.
De Amsterdammer.
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Prijs

50

cent

Fraai gebonden boeken van ruim 90 bladzijden, in
cartonnen sierband. Met vele teekeningen tusschen
de tekst.
140. J. H. Huisman-Schippers: Freek bij
J. 8-12
grootvader.
141. W. G. van de Hulst: Ergens in de
J. 10-14
wijde wereld, 3e dr,
• 142. W. G. van de Hulst: Rozemarijntje,
M. 9-12
2e clr,
4> 143. W. G. van de Hulst; Rozemarijntje
M. 9-12
naar school,
144. Ida Keller: Rafaël Othello, 2e dr.
J. en M. 10-15
• 145. A. C. van der Mast: Van vijf rijksdaalders en een gulden, 2e dr,
J. en M. 9-13
146. D. Menkens -van der Spiegel: Bang
M. 8-11
Rietje.
147. D. Menkens-van der Spiegel: Een
J. 9-13
echte vriend.
148. 1C. Wirtz Czn.: De presentruiter.
G. 9-12

Teekening uit
Rozemarijntje
van W. G. v_ d. Hukt

Illustratie uit:

8

Rozemarijntje
naar school
1111111~11
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Prijs

55

cent

Fraai gebonden boeken van ruim 100 bladzijden
in cartonnen sierbanden . Met vele teekeningen.
149. Jac, van Arnstel: De voetbal,

VAN Wij St MILIONGhi

J. 10-14

150.

C. van Dort: Go van -Blaak, 2e dr.
M. 10-13

151.

M. C. Fallentin: Henk.

J. 11 —15

LITAEILOM

152. Jac. Hazevoet: Elia's eerste tropenM. 11-15
jaar,
153.

YAM }thlk5«il
Lt

u t 11(1.. i tl!l t 1

Hermanna: Het huisje onder de
hooge dennen, 2e dr. J. en M. 10-13
(Bekroond door de Ned. ZondagsschoolVereen ig ing).

154. W. G. van de Hulst: Er op of er
onder, 4e dr.
G. 10-15

Korte inhoud van: Jeanne Marie: „Dat was het echte."
Het echte offeren, dat is het wat de titel van dit boek bedoelt. Hoe Riek Elders dit leerde, vertelt Jeanne Marie op
teergevoelige wijze.
Korte inhoud van: G. Kraan —v. d. Burg: „De afhouwer
van de VI. 119."
Door achteruitgang in de zaken van zijn vader, moet Dingeman Reimerink de H.B.S. verlaten en monsteren voor de
Vl. 119, een der haringloggers van zijn oom, die een reederij
te Vlaardingen heeft.
Het leven en de lotgevallen van Dingeman als afhouwer, beschrijft Mevr. Kraan —v. d. Burg op zoo interessante wijze, dat

iedere jongen met graagte dit boek zal lezen.

24

Prijs

55

cent

Fraai gebonden boeken van ruim 100 bladzijden
in cartonnen sierbanden. Met vele teekeningen.

155. W. G. van de Hulst: Ouwe Bram,
J. 9-15
9e dr.
V.).
Nl
de
door
(Bekroond
• 156. Jeanne Marie: Dat was het echte.
M. 10-14
• 157. G. Kraan-van den Burg: De afhouJ. 10-15
wer van de Vl. 119.
158. J. H, van der Lichte: Toen het
11 —15
Kerstmis werd.
J. 1 0 13
159. Marijo: Anda de duinheks.
160. A. C. van der Mast: Greets oranje9-12
boompje.
161. M. A. M. Renes-Boldingh: Jaaps
J. 11-15
avontuur.
162. M. A. M. Renes-Boldingh: Van een
schooljongen in Batakland. J. 8-12
• 163. Annie K Ringnalda: In den grijzen
J. 9---14
toren.
164. Mevr. Wildeboer: Jongensstrijd,
1 12 —15
3e dr.

Korte inhoud van: Annie H. Ringnaida: „In den grijzen toren,"
Wybo, wien door zijn broertje verweten was dat zijn ziekzijn
maar aanstellerij was en dat hij de schuld was dat ze zoo arm
waren, loopt op een donkeren, stormachtigen avond weg.
Ach, wat verlangde hij naar zijn moeder, toen hij in den laten
wond door het Bosch liep te strompelen.
Maar Gods Vaderoog zag ook dien kleinen jongen en Hij
bracht hem „in den grijzen toren" waar veiligheid en verzorging voor hem was.
:
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Prijs

60 cent

itit ISA diákrit

Boeken van 120-140 bladzijden. Fraai gebonden
in cartonnen sierbanden. Met vele teerringen.
165. K. Albers: Schapen zonder herder.
1en M. 10-15
1~110~1~111~1.11~

• 166, Johan van der Baaren: Het geheim
van het Netelhuisje,
J. 10-14
167. Jan van Batenburg: Schobberije. J. 10-15
168. Nelly van Dijk-Has: Het . viertal van
den dokter.
J. 10-15
169, Dina: Offers.

1en M. 12-15

170. Linda Erics: De Barmelootjes,
J. en M. 10-15
171. Linda Erics: Kermiskind,

J. 10-15

172, W. G. van de Hulst: Zooln vreemde
jongen, 5e dr.
J. en M. 10-14

Korte inhoud van: Joh. v. d. Baaren:
geheim van het Netelhuisje."
Een spannend verhaal van een drietal
jongens, die in korten tijd heel wat beleven. Ze spelen op de hei, doen griezelige ervaringen op in het Bosch, en zijn
daardoor oorzaak dat de onschuld van
iemand die van diefstal verdacht wordt,
aan het licht komt. Ze zijn ook wel eens
ondeugend, moeten zelfs bij den burgemeester komen, maar als Jan, de oudste,
ti

dan als woordvoerder optreedt, denkt de
burgemeester: Wat zou ik graag z66'n
jongen hebben,

""».. '"''."'.." mr!!!'""n"'"'""li"!!!!! 1.1111. 11:r
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llIust ratie uit : Het geheim van het Netelhuisje
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Prijs

60 ce nt

Boeken van 120-140 bladzijden. Fraai gebonden
in cartonnen sierbanden. Met vele teekeningen.

173. Ida Keller: De laatste bede eener
J. en M. 11-15
moeder, 2e dr.
174. Ida Keller: Het klaverblad van
2e dr.
175. Ida Keller: Ina's roeping,

vier,

NL 10-15
M. 10-15

176. ida Keller: Uit verlies winst. J. en M. 12-16
177. D.. Menkens-van der Spiegel: De
M. 10-14
N.V.
178. H. te Merwe: Met de „Eendracht".
J. 10-14
179. D. van der Spiegel: Een kerel, J. 11-14
180. A. C. de Zwart: Willem van Oranje,
een Nederlandsche MacchaG. 11-16
beër, (190 blz.)

Korte inhoud van: Ida Ieler: „Ina's roeping."
Ina's roeping was, te, trachten anderen tot Jezus te brengen.
omdat zij zelf tot Jezus was gebracht.

27

Prijs

65 cent

Boeken van 140-160 bladzijden. Gebonden in
fraaie cartonnen sierbanden. Het vele teekeningen.
181, Anthonia Margaretha: De kostbare
M. 10-14
vaas, 4e dr,
182. Johanna Breevoort: Het . verzet geJ. 13-16
broken.
183. W. J. D. van Dijck: Naar zee,
G. 10-15
3e dr,
184. Sybrand Heger: De pastorie van
dominé Turner, 2e dr, J. en M. 10 —14
185. Gesina Ingwersen: Vergeeft elkander, 3e dr.
M. 10-15
186.

Ida Keller: De vaste woning.
J. en M. 11-15

187.

Ida Keller: Het rijkste loon. J. en M. 10 —14

188. ida Keller: Het ware geluk. 1 en M. 12-1
189.

Ida Keller: Langs js levens kronkelJ. en M. 12-15
paden.

190.

Ida Keller: Slechts een aarden vat,
M. 12 15

4* 191 G. P. Klijn: Kerstfeest met de „rijK. 10-14
dende gemeente".

Korte inhoud van: G. P. Klijn: ,,Kerstfeest met de rijdende
gemeente."
„De rijdende gemeente" zijn de woonwagenbewoners, die
een uur buiten de stad hun verblijf hebben in het woonwagenkamp.
Met deze „rijdende gemeente" wordt Kerstfeest gevierd en
aan de voorbereiding daarvan mag een drietal jongens meehelpen.
't Is een wonderlijk gezelschap in het zaaltje, maar zij vieren
een rijk gezegend Kerstfeest.
E •

.....

.....

"
;11111...E;11•LE
11111•11111.1111 "n".
1..11
11 .11111E1111
" ..... "".""
..... "
'''' :::::::

28

1212.222• 'rg

n ..
..
.
..

. „„r•!n„„
. „„:•:!:!!!:!:!
..

Prijs

65 cent

Boeken van 140 —160 bladzijden. Gebonden in
fraaie cartonnen sierbanden. Met vele teekeningen.
192. D. Menkens-van der Spiegel: Het
J. 11-15
vierspan.
193. D. Menkens-van der Spiegel: 't
M. 11-14
Voornaamste.
194. D. Menkens-van der Spiegel: Jan
J. 11-15
Sanders.
195. A. N.-S.: De kinderen van SonneM. 12-16
J.
hoeck, 2e dr,
196, L. Penning: Naar huis, 2e dr. G. 12-15
197. P. J. Risseeuw: De kerstvacantie van
J. en M. 11-14
Jo en Jan, 2e dr.
• 198. D. K. Wielenga: De verbannen
J. 10-14
prins.
199. Phé Wijnbeek: Van een dapper
M. 9-1
meiske,

G. P. r...ausglradi-

•LAN6t, ''S LEVENS
KRONKELPADEN

Korte inhoud van: D, K. Wielenga: „De verbannen prins."
Omboe Dai, een radja-zoon, komt op de Zendingsschool bij
zendeling Van Noord, opdat hij leergin zou uit het Groote
Boek..
Het leven op school en in het gezin van den zendeling wordt
op prettige wijze beschreven.
Toen hij een keer thuis was mei vacantie, nadat hij al eenige
jaren op school geweest was, kreeg hij bevel van zijn vader,
om binnenkort de jaarlijksche offerande te brengen aan den
stamvader van het familiegeslacht.
Dat bracht hem in moeilijkheden, want hij kon aan dat bevel
niet voldoen. Hij was een Christen, want Christus was van
hem en hij was van Christus.
Toen hij voorgoed naar zijn stamdorp terugkeerde, werd hij
door zijn vader daaruit verbannen.

•
•"4 . J ~e.
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Prijs

70 cent

Boeken van 150-190 bladzijden. Met vele teeke-.
ningen. Gebonden in fraaie cartonnen sierbanden.
HELEEN
EVA S BERGTOCHT
De

Boekbeoordeeling

van den Ned. Herv.
Zondagschoie n bond op
Ger. Grondslag zegt
van dit boek: „Een echt
mooi meisjesboek voor
onze oudere meisjes der
Zondagsschoor

200. Jan van de Croese (W. G. van de
Hulst): Willern Wijcherts. Een
dappere Alkmaarder jongen,
6e dr.
J. 10 —16
201. Ari Dane: Rinnkje's rapport, 2e dr,
M. 12-16
202. W. J. D. van Dijck: De klerk van
den Inquisiteur, 4e dr.
G. 12-16
• 203. Heleen: Eva's bergtocht, 2e dr. M. 12-16
204. A. F. Johnston: Joël, een Galileesche jongen.
J. en M. 12 —16
205. Ida Keller: Het hoogste goed. M. 10-14
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Korte inhoud van:
Menkens— van der Spiegel: „Roers reusachtigereis."

Prijs

70 cent

Boeken van 150-190 bladzijden. Met vele teekeningen. Gebonden in fraaie cartonnen sierbanden.

206. W. H. Kieviet: Dollie, 2e dr.
J. en M. 12-15
207. A. C. van der Mast: Het verloren
J. en M.
verjaarsgeschenk,

8-12

208. D. Menkens - van der Spiegel: Joost.
J. 10-14
• 209. D. Menkens- van der Spiegel: Roek
J. 1 — 1 4
reusachtige reis.

Roel maakt met zïjn•
ouders een vacantiereisnaar Luxemburg. Dat
was wat, want nog nooit
was hij in 't buitenlan&
geweest. In het hotel
komt hij ook in aanraking met andere kinde
ren, die daar logeererg.
Meermalen maken zij'
samen uitstapjes en dan,
wil Roei nog wel eens
zijn zin doordrijven. Ditleidt dan tot botsingen.
Maar Poel is toch een
echte jongen, om echt
van te houden, want hijweet ook schuld te bekennen, voor God en
voor zijn reisgenooten.
En spontaan klinkt het
aan het einde: t6ch een
reusachtige reis.

I

210. H. te Merwe: Henks moeilijke jaar.
J. 10 - 14
211. E. Palma: Het vossenland, 2e dr. J.
(Bekroond door de Ned. ZondagsschoolVereeniging).

9-13
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. . en nu zal ik je wat
voorlezen uit :
Rozemarijnije naar school .

32

Prijs

75

cent

Boeken van 220 bladzijden met vele teekeningen.
Gebonden in fraaie cartonnen sierbanden.

212. W. G. van de Hulst: Peerke en z'n
kameraden, Se dr.
J. 11 -14
213. A. C. van der Mast: Gusta Norman, 4e dr..
M. 11 - 14
214, D. Menkens- van der Spiegel: 11 Allermoeilijkste.
M. 12-15
215. Jan Veltman: Het smidsgezin, 3e dr.
•
J. en M. 9-14

Gusta Norman is eer:
trotscli nest; de omgang met haar vriendin,
die een afgunstig karakter bezit, stijft haar in
haar trots. Hiervan wordt
een klassegenoote de
dupe. Op meesterlijke
wijze behandelt Mej.
v. d. Mast dit psychologisch gegeven.
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Prijs

80 cent

Boeken van circa 200 bladzijden. Met vele teekeningen. Gebonden in fraaie cartonnen sierbanden.

Illustratie uit:
Onder zes nichtjes
en neefjes.

M. 11 —15
216, Heleen: Marianne.
217. W. G. van de Hulst: Jaap Holm en
J. 10 —15
zn' vrinden, 9e dr,
218. Gesina lngwersen: Truitje, 3e dr. M. 10-15
M. 12 —.16
219, Johanna: Aleida, 4e dr.
220. J. L. F. de Liefde: Onder zes
nichtjes en neefjes, 5e dr.
J. en M. 12-16
221. A. C. van der Mast: Ella en Erna,
M. 12-15
2e dr.
222, J. Snoep Jr.: De Dordtsche poorG. 11-15
terszoon, 2e dr.
223. A. C. de Zwart: Hoe de zoon van
den pionier president werd. G. 11-16
224, A. C. de Zwart: Van de planken hut
G. 11-16
naar het Witte Huis.
ONDER
LES NICHTJES EN
NEEFJES
DOOR 1. 4 DE LIEFDE

MKERX G.F CALIINEFACH

• C-PEE

irraukrastr,
<..111,11.74.14•211

34

W' maa

rom^

MOE CtzosnM rei
poorturn [MUNE ~)

fs.F.ka1X+ctuieach

Prijs

85 cent

Boeken van 240 bladzijden, met vele teekeningen.
Gebonden in fraaie cartonnen sierbanden.
225. A. C. ter Gouw: indische Joop. J. 10-14
226. W. G. van de Hulst: Gerdientie,
J. en M. 11-15
3e dr.
227. Jeanne Marie: Hoe Truus overwon.
M. 12-15

NOM,

Een vorm van ontspanning, die voor iedereen
onontbeerlijk is, is de
gewoonte van lezen.
Een boek openen Is als
het gaan door een deur,
die toegang geeft tot
een wonderbare wereld.
Zonder dat het veel
geld behoeft te kosten,
is het mogelijk door dat
onbekende land de
heerlijkste ontdekkingstochten te maken.
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g

MET MOEDIGE MANNEN MEE
•

Prijs

90

cent

Boeken van 240 bladzijden, met vele teekeningen.
Gebonden in fraaie cartonnen sierbanden.

Uiega

el.AFF_~
..1,44.04.11e4;i%gis~

JOOD

tOtel. ~WI rit& fte.rwYttr!"-vg

228. Jan van Batenburg: Met moedige
J. en M. 12-16
mannen mee.
229. R. van der Hauw: Jongens uit een
J. 10-15
stil stadje.
230. Regina van der Hauw-Veltman: Het
J. en M. 12-16
Joodje.
231. 0. A. de Ridder: George Washington, de stichter van een weG. 11-16
reldrijk.

OP ZIJN EENTJE
NAAR DE POOL
diákrAilit~«

1.11"áf__MJ
r Er.":I
-1
ST. 5TADJE
LyJo›
P wot ce.p hAIPW

L on den, 29 Sep. (V.D.). Gisleren is de
Pool-onderzoeker F. K. Pease, slechts vergezeki van zijn hond, tilt Portsrnouth naar
het Poolgebied vertrokken, waar tiij. een
poging wit doen, aanwijzingen te ontdekken, -welke kunnen leiden tot opheldering
,van de geheimzinnige verdwijning van de
Pool-expeditie van sir John Franklin, welke in 1847 bij oen poging om de Noordelijke
doorvaart te vinden, is omgekomen.
Hij zal te Fort Churchill landen en daar
een twaalltal Eskimo-honden aanknopen.
Door het Noorden van Canada wil hij in
de richting van de magnetische poot zijn
tocht maken.

Reeds in de jaren 1847 —1853 werden pogingen aangewend
om de Franklin-expeditie op te sporen. Dat men daarin niet
slaagde blijkt uit bovenstaand dagblad-bericht van dit jaar.
Toch waren die opsporingsexpedities hoogst belangrijk. Een
ervan wordt door Jan van Batenburg beschreven in ,,Met
moedige mannen mee", een boek dat onze naar avonturen
beluste jongens sterk zal boeien.
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Teekening van Isings uit het prachtwerk: „Van de Planken hut naar het Witte
hui?' door A. C. de Zwart,

Vele van zulke mooie teekeningen komen voor in onze Zondagsschoolboeken.
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ieder kind
in Nederland
een boek
van VAN DE HULST.

De bekende kinderschrijver W. G. van de Hulst viert dit najaar in
25-jarig jubileum als auteur. Zooals bekend, heeft zich een comité
gevormd om hem te huldigen.
Maar nu willen wij ter eere van dit jubileum eens iets bijzonders
voor de kinderen geven. Wij meenen daarmede in den geest van den
auteur te handelen.
Daarom brengen we een van z'n beste en meest gewaardeerde
boekjes, in een uitvoering zoo mooi en daarenboven zoo spotgoedkoop, dat ieder kind zoon boekje gegeven kan worden.
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Dit is ons jubileum-boekje
VAN
EEN KLEIN MEISJE
EN EEN GROTE KLOK
Met 4 gekleurde plalen naar
aquarellen van den bekenden
kunstenaar Sierk Schrader en
15 penteekeningen, in zwaar
omslag met driekleurendruk.

De prijs van dit prachtig
uitgevoerde boek, groot
32 pagina's, is slechts

25 cent

'VAN . E-EN Kf.,..r.MA MEI 5.J1 E EN
EENLGROOTE KLOK
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Bijbelsche
Geschiedenissen
AAN KINDEREN VERHAALD door C, F. 50-115TTEL\IDREIER,
1 25ste —1 35ste. duizendtal.
Dit boek van 244 pagina's
kost slechts:
ingenaaid
f 0.60 per ex.
gecartonneerd „ 0.75 f,
gebonden
„ 1.05
2!

JJ

JJ

De pers oordeelt:

Paulus als

gevang ene-

Dit kostelijk boek behoort tot den
hoogen adel onder de kinderboeken. Het vond glorierijk zijn weg.
Een aanbeveling is hier totaal
overbodig. In elk Christelijk gezin
behoort een Bijbelsche geschiedenis met prenten te zijn. Een moeder., die daaruit gedurig voorleest,
met verwijzing naar de tallooze
plaatjes, doet een arbeid, waarop
Gods zegen in rijke mate kan
rusten. Het boek van Schi5ttelndreiër leent zich daartoe uitstekend. Het warde voortdurend op
ruime schaal verspreid en vlijtig
gebruikt.
(Jachin's Boekbeoordeeling).
De Boekbeoordeeling van den
Ned. Herv. Zondagsscholenbond
op Gerei. Grondslag zegt: „Het
boek bevat alle historische verhalen uit den Bijbel beknopt, duidelijk,
eenvoudig in onze taal naverteld
met hier en daar een principiëele
"iniassching. De aanteekeningen
onderaan geven veel leerzaams.
Wij bevelen dit boek met warmte
aan, wat trouwens niet vreemd is,
als men weet dat hier het 135ste
duizendtal verschijnt."

De drie jongelingen in den vurigen oven
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VRAGEN
UIT DE BIJBELSCHE GESCHIEDENISSEN
door Ds. Th. VOS
boekje van 48 bladzijden. Prijs f 0.30
Dit vragenboekje werd samengesteld in het bijzonder ten gebruike bij
Schatelndreiër's „Bijbelsche Geschiedenissen", dat bij clenzelfden
uitgever verscheen, en waarvan reeds acht drukken het licht zagen.
Genoemd boek van Schi5ttelndreiër vertelt in meer dan 100 hoofdstukken de Bijbelsche Geschiedenissen op een heldere, boeiende
wijze. Een 30-tal illustraties lichten de vertellingen toe. De meest
bekende Bijbelverzen zijn er letterlijk in aangehaald, en de schrijver
heeft het geheel zooveel mogelijk gehouden in den stijl van de
H. Schrift.
Om deze reden gebruikte ik dit boek met groot genoegen op mijn
catechisaties) met leerlingen van 12-16 jaar, en dat te meer, omdat
ik vernam, dat het ook thuis als leesboek door iedereen gaarne ter
hand genomen wordt. Het leidt de jeugd tot het gebruik der
FL Schrift.
Er bleek bij het catechetisch gebruik van SchEittelndreiërjs boek een
bezwaar te bestaan. Dat was het ontbreken van vragen aan het einde
der hoofdstukken. Daarom stelde ik in overleg met den uitgever dit
boekje samen.
Het voordeel van deze methode lijkt mij gelegen in het feit, dat
onze catechisanten gedwongen worden meer zelfstandig te arbeiden
tot verscherping van hun inzicht in de schoone geschiedenissen van
den Bijbel.
TH. A. VOS.

VOORBEELD:
8. ABRAHAM EN LOT. Genesis 13 ; 5-14 : 24.
1, Waarom konden Abraham en Lot niet bij elkaar blijven?
2, Welke keus gaf Abraham aan zijn neef?
3. Deed Lot een goede keus, wat zijn buren betrof?
4. Met welke vijanden had Lot te strijden?
Door wien werd Lot bevrijd?
6. Welke schoone daad deed Abraham jegens den koning
van Soidom?
7. Wie was Melchizedek, en wat deed hij?
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3

groote verrassingen

1.

iedere Zondagsschool ofvereeniging, die
voor het Kerstfeest 1934 uitdee[ingsboekjes
bestelt (door ons uitgegeven) geven wij het
recht op een gratis keuze, ter waarde van

10 % van het bestelde bedrag.
2.

Aan al onze vrienden van de Zondagsscholen
wordt gratis aangeboden een handleiding
voor de Kerstfeesiviering:

Wij gaan naar Bethlehem
door Mr. P. H. Th. Stevens.

Dit boekje van 64 bladzijden, gebonden in
fraaie cartonnen sierband, is niet te koop.
Onze mens hen, krijgen het gratis.
3.

....

De „rooie ruggen" zijn verdwenen. Onze uitgaven van 30 cent en hooger zijn thans alle
gebonden in fraaie sierbanden.
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1111
GOED NIEUWS.
Het deed ons genoegen verleden jaar van
verschillende kant in de pers te mogen vernemen: „De firma Callenbach is er steeds op
bedacht om wat nieuws te geven".
Welnu, dit was ons een aansporing te meer
om op den ingeslagen weg door te gaan: „elk
jaar beter" is ons parool.
We hebben er alles op gezet om ook dit jaar
weer iets bijzonders te geven. En het is ons
gelukt.
De prijzen van onze serie GROOTE JONGENS- EN MEISJESBOEKEN zijn herzien.
Het is haast ongelooflijk dat voor zulke lage
prijzen zulke groote en prachtige gebonden
boeken te krijgen zijn. Maar toch, Callenbach
doet het. Zorg dat uw kinderen deze mooie
boeken krijgen. U doet ze er een groot genoegen mee.
De boeken zijn gebonden in fraaie linnen
sternpelbanden en voorzien van geïllustreerde
stofomslagen.
Op de volgende bladzijden vindt u alle bijzonderheden.
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1.

Jongens- en
Gebonden in fraaie linnen stempelbanden en voorzien van frissche
stofomslagen.

Prijs slechts f 1.2 5

JONGENS- EN MEISJESBOEKEN van f 1.25.
leeftijd
Anthonia Margaretha: De kostbare vaas.
M. 10-14
*Joh. van der Basren: Het geheim van het Netelhuisje.
J. 10-14
Dina: Offers.

J. en M. 12-15

W. G. van de Hulst: Zoo'n vreemde jongen.
J. 10-14
1› G. P. Kiijn: Kerstfeest met „de rijdende gemeente'',
J. 10-14
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Meisjesboeken
•

Gebonden in fraaie linnen stempelbanden en voorzien van frissche
stofomslagen.

Prijs slecht f 1.25

A. C. van der Mast: Het verloren verJ. 8-12
jaarsgeschenk.

HENKS
MOEI 11)K E JA AR
DOOR H. TE MERWE

J. 10-14
Menkens-van der Spiegel: Joost,
C. Menkens-ven der Spiegel: Roeljs reus1 10-14
achtige reis.
D. Menkens-van der Spiegel: De N.V. M. 10-14
H. te Merwe: Henks moeilijke jaar.

J. 10-14

E. Pairria: Het Vosseland.

J. 9-13

• Annie M. Ringnalda: in den grijzen toren. J. 9-14
D. K. Wiefenga: De verbannen prins. J. 10-14
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Deze Jongens- en Meisjesboeken kosten gebonden
slechts f 1.40

leeftijd

dische
oop
door
erfiew

A. C. de Zwart: Willem van Oranje.
J. en M. 11-16
+Jan van Gatenburg; Met moedige mannen mee. J. 11-16
A, C. ter Gouw: Indische Joop,

J. 10-14

R. van der Hauw: Jongens uit een stil stadje.

J. 10-15

Heleen: Marianne.
W. G. van de Hulst: Gerclientje, 3e dr.

M. 11 —15
J. en M. 11-15

W. G. van de Hulst: Peerke en z'n kameraden,
Se dr.
Jeanne Marie: Hoe Truus overwon.

J. 10,-16
M. 12-15

D. Menkens-van. der Spiegel: 't Allermoeilijkste. M. 12-15
Jan Veltman; Het smidsgezin, 3e dr.
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J. en M. 9-14

was zoo'n mooi boek !
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Deze prachtige boeken
kosten gebonden

f 1.60

JONGENS- EN MEISJESBOEKEN van f' 1.60.
leeftijd
A. N.-S.: De kinderen van Sonnehoeck, 2e dr. J. en 1v1. 12-15
Jan van de Croese (W, G. van de Hulst): Wi[lem
W[jcherts. Een dappere Alkrnaarder jongen.

J. 10-16
M. 12-15

Ari Dane: Rirnkje's rapport.

W. J. D. van Dijck: De klerk van den inquisiteur_ J. 12-16
Heleen: Eva's bergtocht.

Ml'. 12-15

Gesina Ingwersen: Truitje,

H. 10-1s

J. L. F. de Liefde: Onder zes nichtjes en neefjes. hl, 12-16
D. Menkens-van der Spiegel: Eigen kracht.

.....
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Jongens- en Meisjesboeken
slechts

f 1460

0. A. de Ridder: George Washington,
stichter van een wereldrijk.
J. 11-16
J. Snoep Jr.: De Dordtsche poorter zoon,
J. 11-15

WILLEM W, ER
W G. vAN De HULST

_J. Snoep Jr.: Toen 't stormde in Dordt. .1, 11-15
A. C. de Zwart: Hoe de zoon van den
pionier president werd.
J. 11-16
A. C. de Zwart: Van de planken hut
naar het Witte Huis.
J. 11-16
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OP EIGEN BEENEN
door BERT BAKKER
Dit aardige jongensboek,
dat keurig gebonden en
geïllustreerd is, kost slechts

f 1.75
Een mooi boek! Het is moeilijk een goed jongensboek te schrijven, moeilijker nog een goed;
nchristelijk" jongensboek te schrijven, doch in
hetgeen Bert Bakker ons hier voorlegt zien weonze jeugdlectuur verrijkt met een exemplaardat „af" is. Het boeit — het pakt, van hoofdstuk
tot hoofdstuk komen, fijn-paedagogisch belicht,,
de diepste en schoonste dingen uit het jongensleven te voorschijn.
Vele ouderen zullen mèt
onze jongens genieten var
de avonturen van den
hoofdpersoon Jos en zijn
vrienden; zullen mee-voelen
de moeilijkheden van dit
begaafde, muzikale kind,
dat zoo vroeg zijn moeder
missen moet; zullen mee-.
begrijpen wat het voor herr
is, in tante Magda eens
nieuwe moeder te vinden,
géén die beter de leege
plaats innemen kon,
Het is mooi van begin tot
het einde: Schoolavonturen
van le klasse H.B.S.'ers,
grappen, wederwaardigheden, Jos' concert, een vliegtocht .
om van te smullen — om voor St. Nicolaas
te vragen!
Vaders — denkt er aan!
De illustraties van Snapper
zijn goed, vooral de band.
De uitgave is keurig, Ven
harte aanbevolen.
J, K. in De Nederlander_
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HERR1E.LET
Dit frissche meisjesboek
kost gebonden

DOOR

f175

NEL VAN DER VLIS.

Dat Nel van der Mis doorgaat met het schrijven van kinderboeken,
nadat zij voor de oudere meisjes twee goede boeken heeft gegeven,
is uitstekend. Ook dit boek voor meisjes van 12-15 jaar is een
frisch christelijk meisjesboek geworden.
Het behelst de lotgevallen van vier H.B. 5.-Meisjes, wier conterfeitsels
Jan Lutz heel grappig in een klavertje-vier heeft verwerkt — van
wier vroolijk viertal LET, genaamd Herrie-Let, het meest naar voren
komt,
iemand zei mij: dat is nu eens een meisjesboek waarin geen traditioneele ruziepartijtjes voorkomen. En toch vliegen er de vonken op
iedere bladzijde af.
Wat dergelijke meisjesboeken in den grond vaak zoo onbenullig
maakt is het volslagen gemis van karakterteekening. Vooral in het
zoogenaamde „neutrale" genre wordt er veel opgedischt wat van
knal-effecten aan elkaar hangt.
En dit is nu het verheugende in een gezond christelijk meisjesboek
als Herrie-Let, dat het NIET oppervlakkig is, doch ruggegraat heeft. ,
De schrijfster heeft haar arbeidsveld gevonden. Zij moet ondervinden, dat de ouders dit weten te waardearen.
De kinderen hééft zij all
ZONDAGSBLAD VAN DE ROTTERDAMMER.
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k moet vertellen op het Kerstfeest ....
hoe moet dát gaan?
Nu, dat is zoo erg niet. We hebben
enkele bundels keurige vertellingen, welke
zeer geschikt zijn om na te vertellen,
doch ook om voor te lezen, zoowel
op de Zondagsschool, in den huiselijken
kring als elders. En de prijzen zijn zoodanig dat ieder zich een exemplaar kan
aanschaffen.
i

BIJ DEN KERSTBOOM
DRIE KERSTVERHALEN
VAN
CATH. BRONSVELD
JAN BLOXMAN

PRIJS F 0.90

Op het Kerstfeest hoorgin onze kinderen zoo gaarne een
mooie vertelling, 't zij op de Zondagsschool of ook in den
intiemen huiselijken kring. Deze Kerstvertellingen zijn hiervoor uitermate geschikt.
Ons dunkt, de kinderen zullen met gespannen aandacht
DE ROTTERDAMMER.
luisteren.

VIER KERSTVERTELLINGEN
VAN
L. KEEMINK
A. KOFF1JBERG
SYBRAND HELER

PRIJS F 0.90

Kent u „Vier KerstvertelVan navertellen gesproken
lingen" van Keemink e.a.? Is zeer aan te bevelen!!, wanneer
iemand een Kerstverhaal voor kinderen moet houden.
KERKBODE VOOR SOERABAIA.

VERTELLINGEN VOOR DE FEESTDAGEN.
DOOR
L. KEEMINK

PRIJS F 0.60

Deze bundel bevat drie Kerstvertellingen, een drietal
Paaschvertellingen en een Pinksterverhaal. Het zijn mooie,
spannende verhalen, die bij de kinderen in den smaak
zullen vallen. Bovendien hebben wij hier gezonde Christelijke lectuur, waarvan opvoedende kracht uitgaat, zoodat
we dezen bundel van harte kunnen aanbevelen.
OUDE PADEN.
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ANNE
WIES"

Een prachtig
gebonden boek
van
183 bladzijden

,ALS ALLE
LICUITEN
!MANDEN
KliZST-Vgari 130E:k

De prijs van deze
bundel kerstvertellingen is
slechts

f 1.9

ALS ALLE LIC E N
BRA.NDEN
KER TVERTELBOEK

SAMENGESTELD ONDER REDACTIE
VAN
Medewerkers:
ANNE DE VRIES
RIE VAN ROSSUM
W. G. VAN DE HULST —
MARY POS
H. M. VAN RANDWIJK —
JAN H. EEDHOUT
P. A. DE ROVER
J. FORTGENS

ANNE DE VRIES
Onderwerpen: _
Op de groote heide.
Joost en het lantarentje.
Zalig zijn de barmhartigen.
Van een Zaansche molenbrand op Kerstavond.
Hoe drie woonwagenjongens en een. meisje Jezus
zochten.
Uit het leven van Stantje Stabeels.
De Zwerver in het ijs.
Wat de Lichtboom in Romps leven beteekende.

Onmisbaar voor ieder die boeiend wil vertellen
É1111111111111,1i jil il i i i 11111111i1111E,:":'1111.111L;':. ;,!1',.i i k,A1111111i#,11111111111111111111M11111111;1!11111.1111111i111111111111111111111W111111 i11111111J11111111111 r.:;1111111111'i 'd11111111111111
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EEN
BUITENKANSJE
U wilt straks eens een aardig boek ten geschenke geven, of uw bibliotheek aanvullen,
maar
„bruin kan 't moeilijk trekken".
Welnu, dan hebt u hier een buitenkansje.
Onderstaande spannende verhalen zijn voor
een prik te verkrijgen. De prijs kan voor
niemand een bezwaar zijn,
Wanneer het niet uitdrukkelijk anders vermeld staat, dan kunt u de boeken ook gebonden verkrijgen. Ze kosten dan slechts f 050
per exemplaar meer.
Maak van dit buitenkansje gebruik!

Prijs inpen.
Johanna Breevoort: Over schuimende golven. Geilt. groot 4' uitgave, 232 blz.
Marie Barmester: Dien dag
(uitsl. ingen.), 237 blz,
Dr. J. R. Callenbach: Waterloo, Met teel en. van lsings, 288 blz.
M. C. Fallentin: Via triurnphalis, 199 blz,
J. S. Fletcher: De boer van Dele-hoeve, 267 blz.
Erwin Cross: Het zonnehuis (uitsl. ingen.), 270 blz,
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f
f
f
f
f
f

0,80
0.45
0,40
0.40
0.60
0.60

Nelly 1-las: Clara van Arkel, 378 blz.
Nelly Has: De blinde en zijn vrouw, 2e dr. 160 blz.
A. 1 Hoogenbirk: De kinderen van A-quacIraat, 2e dr. Met teekeningen van Isings, 270 blz,
Anna Katterleld: Liefde, 219 blz.
A. van Loon: Violenhof, 144 blz.
.nthe Papke: Excelsior, 189 blz.
I. Penning: Het Lichtende spoor (uitsi. geb,), 316 blz.
, 200 blz.
1. Penning: Ten dage als ik riep
ids van der Ploeg: De leemen wand (uitsl, ing.), 235 blz.
Joh. P. Puurs: Brave zonen hunner jeugd, 298 blz.
Frans van Schotelveld: Malvina's aandoenlijke Kerstdagen, 2e dr.
Geïll., 48 blz.
G. Schrijver: Hoogtijden, 115 blz.
Ernst Schril!: Uit Ruslands steppen, 2e dr., 189 blz.
D. Speckmann: De nieuwe Loohof (uitsl. geb.), 252 blz.
'D. Speckmann: Jan Murken, 308 blz.
D. Speckmann: Naar de heide terug, 214 blz.
D. van der Spiegel: Schemering, 256 blz.
A. Swanborn: Amateurswerk. Leekepreekjes en ander geschrijf.
Geïll., 215 blz.
G. Thermen: Het moeilijke begin (uitsi. ingen.), 106 blz.
A. D. F. Whitney: Heden, 300 blz.
M. Woltersdorif: De zware eisch, 208 blz.
P. de Zeeuw J.Gzn.: Toen het begon te lichten, 256 blz.
G. van Suylesteijn: Gods gebouw. Een bundel verzen, 91 blz.

f
f

0.80
0.40

f
f
f
f
f
f
f
f

0.45
0.40
0_25
0.40
0.60
0,40
0.60
0.60

f
f
f
f
f
f
f

0.10
0.50
0.35
0.50
0.60
0.40
0.50

f
f
f
f
f
f

0.15
0.50
0.60
0.50
0,50
0,30

f
f

0.30
0.15

f
f

0.10
0.15

STICHTELIJKE LECTUUR,
Dr. J. R. Callenbach: Van kracht tot kracht, 2e dr. (uitsl. geb.),
223 blz.
J. E. Schrader: Bij de Levensbron (uitsl. geb.), 216 blz.
J. E. SchrbderHet gesprek des Heeren met de Samaritaansche
(uitsl. geb.), 110 blz,
J. E. Schrader: Levensbeelden van Jezus Christus, 224 blz.
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SERIE
OED

'ALS SCHAPEN 1. ER
74 3

;!

SLACHTING

p.ALcc.c.

FRISCH

CLAER

Wanneer straks de wind om de huizen giert, het
buiten koud en guur is, hoe gezellig kan het thuis
bij de warme kachel dan zijn. En als u daarenboven nog een aardig boek hebt om te lezen —
nu dan is het eerst recht gezellig.
Dit zijn aardige boeken die spotgoedkoop zijn.

=4

1

Prijs
Geb.

Prijs
ing.

Adelpha: Jonge levens, 2e dr.
D. Alcock: Als schapen Ier s!achling, 2e dr.

•

C. Beijer: Anastasia, 2e dr.
k.

NASTAS IA
L 1%114"!

f 0.50 f 0,9G
f 0.80
f 1

f 1.20
f l .40

f 0.40

f 0.80

C. Beijer: De schaapherder,

r.

2e dr.

Helene Christaller: ln dienst van
f 0,70
zijn Zender, 3e dr.
Ralph Connor: De hernelloocls,
3e dr.

f 1.1

f 0.70 f 110

Cornelia: Belijdenis en leven,

f 0.70 f 1 .10
Cornelia: De oude Bijbel, 7e dr. f 0.60 f 1.—
Se dr,

-7"

W. 1 D. van Dijck: Selcari, 4e c

) f 1.10

Gustav Harders: Jaalaan, 2e d

)

f 1.10.
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SERIE
GOET-FRISCH - CLAER
Silas K. Hocking: Het vertrapte
kruis, 2e dr.

f

0.55

f

0.95

Junkvr. A. van Hogendorp: Juliana van Stolberg, 2e dr.

f

0.80

f

1.20

f

1,20

f

0.90

W. G. van de Hulst: Stille dingen, 3e dr.
f 0.80
Dr. A. J. Th. Jonker: Voor donkere dagen, 4e dr.
f 0.50
J. de Liefde: De scherpschutter
van St. Martin, 4e dr.
f 0.60
J. de Liefde: De plaatsvervanger,
Se dr,
f 0.40

f1 .
f

1.80
AA LAAN
., .!1 ,,•.‹,,
GGS-r~ H:1413.1)5
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EEN OFFER
,.._

AETHELBURGA
13Q.afk 1.4111i,Salfrilerr

•

•

SERIE
GOET - FRISCH CLAER
.
DE ZOON VAN

,ScHiPpER 2L-nNCI
en..- VO

PF, &I;t5

420.1

.

_.......

. DE OUDE D&IINEE
VAN
490.
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oi.tisJó

E. von Maltzahn: Op vasten
grond, 5e dr,
f 1.—
Nicolaas: De pastorie van Ni5c1clebo, 5e dr.
f 0.80
Nicolaas: Mijn vrouw en lk, 2e dr. f 0.80
K. Papke: Een offer, 2e dr.
f 0.80
Runa: De oude dominee van
f 0.50
I-16rnsjo, 2e dr.
Joh. P. Ruys: lvlartha's bruidsdagen, 2e dr,
f1.10
W. Schippers: De vondeling,
f 0.70
2e dr,
W. Schippers: De zoon van
schipper Holting, 3e dr.
f 0.60
W. Schippers: Een zeennansf 0.70
vrouw, 3e dr.
W. Schippers: Het uilennest,
f 0.80
6e dr.
W. Schmidt: Aethelburga, 2e dr.
2 deelen. Een verhaal uit
den Angel-Saksischen tijd. f 1.—
Ernst Schrill: Tweemaal gestorf 0.80
ven, 2e dr.
D. Speckmann: De gouden
poort, 3e dr.
f 0.70

f

1,40

f
f
f

1,20
1.20
1.20

f

0.90

f 1,50

f 1.10
f

1—

f1,10

f

1.20

f1 .0
f

1,20

f

1.10

EEN OFFER
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/JAN VELTMAN
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I, CALLENtIA.Cri

SERIE
GOET - FRISCH - CLAER
D. Speckmann: Op den Loohoi,
f 0_80
2e dr.

f

1.20

1-lesba Streftoni Dienstknechten
des Konings, 2e dr.

f

1.—

f

0.60

Guy Thome: En het was nacht,
f 0,70 f1.10
2e dr.
Jan Veltman: Baje en haar
kerkje, 2e dr.
f 0.80 f 1.20
Zeiandia: Op en om den Eikenhof, 2e dr.
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f

0.50
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Bijbelsche Belooningskaartjes
Deze serie bestaat uit 15 pakjes. In elk pakje zitten 12 kaartjes.
De plaatjes geven afbeeldingen van de navolgende gedeelten uit
den Bijbel.
Serie 1. Genesis 1-22.

Serie 8. Richt. 6-1 Sam. 15.

P2

2. Genesis 25-47,

PF

FP

3. Ex. 3- Num. 11.

FP

PP

4. Matth. 1 -8.

;i 11. Matth. 28- Mark. 4.

F.

5. Matth. 9 -14.

ii 12. Mark. 5-9.

.••

6. Matth. 14-22.

PP

13. Mark. 10-16.

PY

7. Num. 12-Richt. 3.

PP

14. Luc. 1 -10.

IJ

15. 2 Sam. 19-1 Kon. 18.

9. 1 Sam. 2-2 Sam. 18.
10. Matth, 2- 27.

'ELIA AAN DE BEEK KRITII.

De kaartjes zijn gedrukt op zeer mooi,
zwaar carton.
De prijs is uiterst laag
gesteld: slechts 10 cent
kost een pakje van
12 stuks.
I II irif. !P:11:1 11111,111
11.111111111P1:1[1111[INI
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Onze nieuwe Serie
Zondagsschoolkaartjes
De collectie bestaat uit de Series A en B. In elke
serie zijn 12 kaartjes.
In serie A zijn verschenen:
et is voor tal van Zondagsschool-

besturen een heele toer om goede, en
voor de kinderen aantrekkelijke belooningskaartjes te vinden.
‘lu, we hebben de gelukkige gedachte
gehad om den tekst te ontleenen aan
)ekende en geliefde liederen uit
-)nzen Christelijken kring.
Me hebben de kaartjes uitgevoerd in
rissche kleuren, en gedrukt op stevig
:arton. Het is ons bekend, dat vele
Zondagsscholen ze met groote vreugde gebruiken. Dat blijkt wel uit de
vele nabestellingen. De prijs kan voor
niemand een bezwaar zijn. Oordeel
zeil:

Heerlijk klonk het lied der englien — Roept uit
aan alle stranden — Als g' in nood gezeten —
, hoe heerlijk — Ach, blijf met Uw genade —
Ik mag zoo gaarne hooren — Dat ons loflied
vroolijk rijze — In den hemel is het schoon —
Daar juicht een toon — 't Scheeraken onder
Jezus' hoede — De dierbre Heiland is nabij —
Laat de kinderen tot Mij komen.
In serie B zijn verschenen:

Kom tot uw Heiland — Heer, ik hoor van rijken
zegen — Waar liefde woont — Stille nacht —
Welk een Vriend is onze Jezus — Laat ieder
's Heeren goedheid loven — Van U zijn alle
dingen — 'k Wil U, o God, mijn dank betalen
— Zij zal ons niet berouwen — Wie maar den
goeden God laat zorgen — Beveel gerust uw
De prijs per enveloppe, inhoudende
12 kaartjes, is f 0.12; 25 enveloppes wegen — Juich aarde, juich alom den Heerl
f 0.08; 50 enveloppes a f 0.07;
100 enveloppes á f 0.06.
Bij bestelling is het voldoende op
-te geven: „Zondagsschoolkaartjes-,
„Serie A" of „Serie B" of „Serie A
en B gesorteerd."
N.B. Zoowel van de Ev, Gez. Compagnie als van de firma Joh. de
Heer & Zn., ontvingen wij toestem-:
rning voor het overnemen van enkele
der gebruikte liederen.
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*ede
voor hit etell...WA
'rader, die altleven voedt; z.
oon onze tafel makt zegen
5 • 5 en drenk ons net dit goecL 4
.we milde hand.verkregenJ, , y
i
A V rap VOO(' overáad ons wachten; 1
e
vi Qat worksgedrdgen als 't behoor Fr,
i !Doe ons h.et herReische betrachten;
sterk onze zielen door», vItordi

B

,‹-sion~

A. Bede voor het eten.
B. Dankzegging na het eten.

FrAtilmiL~

á ~4 g
faankzegging na het eters.
dankenavan harte.
oor Rooddruft en voor overvloed;
voor
v
jar menig mensa eet brood der snartu
til
»bt 13:ii ons mild en wizi gevoed
Pbch geef, dat onze ziele niet
kan dit vergank'Igli leven kleev:
Mar alles doe,wat4ijggbiedtxi
theincrigk eeuwig
4fft

t4;diom

De serie bestaat uit:

1?1

•
aáoa.,¢

GULDEN

C. Hervormingslied.
D. Avondzang.
E. Achter Jezus 't kruis te
dragen,
F. Welke is Uw eenige
troost?
G. De twaalf Celoofs-Artikelen.

,..„

)41-~
»zrvorrningslied.a.
en vaste burcht is on
'Een toevlucht voor de linkrt! '39
ti drukt liet leec, al dreigt hert
fi. .cioe t.4n hulp verschg nen. E
0). vand rukt vast aan. 7-ga
Mat opgestoken, vaan =J.-zo
draagt zn rusting nog 1.1
i *pangruvvel en bedrog
gaar zal als kaF verdwgr\en.-;
Lu h.er.

enTrrr-ft

qt—rirrro
ondrang.
OfkOdi rnri, dank betalen
I prgzenift
rngn. avond! led;
zonlicht moge nederdalen,
rri.gmbint! begeeft mij Riet
2J;.1
t mij mettliW gunstomringen
..r dan een vader zorgdetIg..
,mildearon van zegenin9ert±
Ik een ontferrner waartg rrtij.
cum
•e TTTnr
Tank...".

1.

H. De zeven kruiswoorden.
1. Het Gebed des Heeren.
K. De Zaligsprekingen,

„JO

q

insittin.
-..›.
mus,

~

l
ilchter3ezu51kruis te dragen,
Weet gif wat dat zeggen wil?J +
Heel uw leven , zonder klagen.i
Willen, wat uwHeiland wil -1
kdren dag en eken morgen,:
n
/• Leven u".,EZijn
Zij hand &lee.
En te weten :..God zal zo: gen
In. de bangste tegenheenf.
Morren maa ht de la5t niet all rider.
Moed alleen vermindert haar,
Neen uw brui, ORWat het zo meg
God weegt niemanc151a5t te zwaar.
.1.,-ieri:.
_
5
I
Ile...........a................
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REGELS

DE ZAL IGSP RE KINGE N
alig rgn de armen var% geest4
want tuin.ner 'Lt. het ledorkink,-.
ruk, der herruzleri.
Zaiiy zgn die, tri:uwen; want 7-g
zulten ver troerst \vorder,
Za lig 7_9 n_ de 7.ach.tmoedigen.warkt
zg zuljen het. oe rdr9k.
ven.. .41
7=1E9 2Liadie hnngeren ert dor.sterks
naar cUt gerethtisheid ‘s.ra
z
ot
z~rl len VZ.r.Z.CIA ig c! worden.
Zaligeg n, de thurn hartigen.; wan t,
kun. eind bacrrnhartigheid. gzschledert.
Zat ig tgn_side reiruzn van ha rt; wei nt
■
zg zullenfJod zienegn de vreedzamen; wamt
zg LL3ll2rt G ode kincte.ren genaamd
woeden
Zalig zgn die vervolgd worden arre P
<Fier erzahtigFuzid-wil; want hunner
ie het koninFu-S4k. dgr Fuern,zleri„,-=..."4
zaligr_gt sg,tirs u d rneaschie,n5rre•
den en vervolgenen liegende er...Jliz
kwmad. Legen u spreken orn119nent•
wil. eY;Verbigcit en verheugt vea nt
uw loon i5 groot in de, he4-nelen.,-;
want al WO hP.b1~. 7.9 vervolgd de
Profeten_ elle voor u geweett z.gn.3

Dit is nu weer een andere serie
tekstkaartjes. Een ieder kan dus
naar eigen inzicht een keuze
doen. De kaartjes zijn gedrukt in
twee fraaie kleuren op mooi
karton. Ze zijn ontworpen door
een bekend calligraaf. De kaartjes
zelf zijn ruim zes maal zoo groot
als de hiernaast verkleinde afbeeldingen. De prijs is zeer laag.

E

7:111,

"6"

ver

1 exemplaar 5 cent
25 ex.
4 cent
50 ex.
3 cent
100 ex.

uw naam wordt
4

2 cent

Natuurlijk kunt U de kaarten des-.
gewenscht gesorteerd ontvangen,
Bij bestelling is het voldoende op
te geven: „Gulden regels", met
vermelding van letter der gewenschte soort.
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DE TWAALF
GELOOFSARTIKELEN
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DE TIEN GEBODEN

ik ben de Ruim, uw God, die zi
• Emiteland,uit het dienthulkuitgdeidhab.
Gij zult geene andere goden voor mijn
aatigi2deht 'hebben.
Gij zult ngmn #mmimeden beeld noch
.`- etnige gelik¢nis me, en ra.pi bggeen dat
hoven á clan hemel j9• noch ren kIgeert
dat onder op de aards is, noch nen hetgeen dat in de wateren onder die sarde ia
Gij zult a Neor die niet buigen nciell
hen dienen; want. Ik de IIEERE, uw God,
ben een ijveris Ged, die de int_sdaad der
tuieren Iliezáck van ik kiuderen, aan ket
derde ett eau hei vierde! iid &wenen die
Mij haten; en doe lurr-ahartigtieicl, aan
duizenden derzenen, i'.'ie Mij hef nehoen.
ad...,rhoutlen.
en Lat rine ot:1
J1I
Gij atrlt ,ten mam ia HEEL r4.4 unta

God. niet

42:ehneiken, want da

HEERS wi nik:k onschuldig honden die
zijnen tram ijdellijk gebruikt

't V
Gedenk. den Eal;batrhig, dat gij dico
heiligt:Lets dagen zult gij arbeiden en al
uw werk doe-n -,
inaar de zevende. dag is de subkrab
IllBeEN nts-s [ods, don zult gij gei
werk trotse, gij, nr./eh. uw won, nek..h uwe
dienstknecht, no401] uwe
kehier,
d tetistrawgil, no/ ue vee, noch uw vreemdetinrr; die in uwe vxirten.
want in zes dagen bedt dEs HEEKE:
- den lieieel en de aarde .,-_-,ernaa.kt, de zee
en alles wat daarin ia, eh Hij none ten
daarom magnolia de 117:2-ti;
nevenden
den s..4.51.54.4tr,g, en hailtzde deuralver!..

v
Eed- uwen %wier En tiiVe moet:ter, opdat iiikre dagen verlengd wonden in bet
land, dat u
God geeft..

Gij zalf niet dood-daar

Gij wit Okt CClitisragn.

vr"
09 zint niet °telen_

IX
Gij zult gom valaebe
tegen uwen ~Le_

X
Gij zult niet begeren Uwe masten
huig, gij zult niet he.geenen uures ~aten
, 31-1", Web giller! die,rirrtlEneeht, noch it
111
mijns dienstmaagd, noch zijnen os, noch
=pen wel, nech iets dat win ~tem is.

Deze kaart, gedrukt op mooi blank ivoor-carton, is bijzonder geschikt ern onder de
Ieerlingen uitgedeeld te worden, waardoor het leeren der TIEN GEBODEN :;r) de
hand gewerkt en dus het onderwijs zeer bevorderd wordt

Prijs per ex. 4 cent — 25 ex. 3 cent per ex. —
50 ex. 2 d. per ex. — 100 ex, 11/2 ct. per ex,
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EEN PRACHTUITGAVE VAN JESSICA'S EERSTE GEBED.
Met 13 platen van lsings, waarvan 7 over een volle bladzijde. Gebonden in
De prijs is slechts f 0.90.
fraaie, linnen stempelband.
Wie zal deze prachtige uitgave niet graag in zijn bezit hebben. Immers,
dit boekje, wat nu een flink boek geworden is, behoort tot de klassieke
werken onder de kinderlectuur.
Dit boekje brengt z66 ontroerend in beeld de gestalte van Hem, die gekomen is om het verlorene te zoeken, dat niet alleen de kinderen maar
ook de ouderen steeds weer met graagte dit boek zullen lezen.
p
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ONZE SERIE
VAN DE HULST-PRENTEN
Deze serie gekleurde Bijbel he prenten behandelt in 96 plaatjes
24 Bijbelscho geschiedenissen. De prijs is per stel van 96 stuks
slechts f 1.—.
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DIT ZIJN DE ONDERWERPEN
WELKE IN DE SERIE WERDEN
OPGENOMEN
Bij deze prenten heeft onze bekende
kinderschrijver W. G. van de Hulst uitnemende bijschriften geschreven, op een
-wijze zooals hij alleen dat kan. De bedoeling van deze uitgave is om na het
vertellen der in beeld gebrachte verhalen
deze aan de kinderen mee te geven en
tevens om den onderwijzer zelf een duidelijke voorstelling te geven van het verhaal, dat hij vertellen moet Formaat van
de platen is 16 X 211/2 c.M.

DIT ZEGT DE PERS
De heer Callenbach van blijkerk heen
voor de Zondagsschool zich verdienselijk
.gemaakt. Hij heelt uitgegeven een stel
platen van Van de Hulst, met bijschrift,
bedoeld als uitdeelingsprenten voor de
kinderen, ook om de onderwijzers op
Chr. Scholen en Zondagsscholen goede
diensten te bewijzen, door hen in de
sfeer te brengen. Het zijn voor het doel
goede prenten, die de kinderen gaarne
zullen- hebben, en de prijs is zeer billijk:
f 1.— per stel van 96 stuks.
Wij twijfelen niet of deze uitgave zal
haar weg vinden bij ons Zondagsschool,publiek.
Gerei. Kerkbode voor Rotterdam.
De platen zijn in mooien kleurendruk uitgevoerd. Van de Hulst vertelt in 't kort
bij iedere afbeelding. Dus wordt een
goed geheel verkregen. Bij allen die les
geven aan Zondagsscholen, maar ook bij
ouders en anderen, die aan kinderen uit
den Bijbel vertellen, bevelen wij deze uitgave gaarne aan. Hooren en zien te
zamen maken de indrukken dieper.
Herv. Kerkbode voor Groningen.

Abraham vertrouwde op God,
maar Lot niet. Gen. 15 —22.
Jacob en Ezau, de twee broeders.
Gen. 25-33.
De droom, die toch uitkwam.
Gen. 37 —47.
Wie was toch die strenge heer?
Gen. 42-45.
Uit het leven van Mozes. Exodus
2 — Deut. 34.
God waakt over ons. Exodus 12 —
16. Nurneri 11.
De intocht in het beloofde land.
Jozua 3-6.
David, de man naar Gods hart.
1 Sam. 1b-2.
Koning Achab en de profeet Elia.
1 Kon. 17— 21.
Uit het leven van Elisa. 2 Kon.
2 —6.
Erin kindeke geboren.
De Heere Jezus en Zijn discipelen.
Naar Zijne heerlijkheid terug.
Jezus, de Heiland.
De medelijdende Heiland.
,,Komt tot Mijl"
c,Dat deed Ik voor ul"
Als Jezus kwam
Verraden! verlaten! verloochend!
,ik zal met u zijn!"
God
riep hem en hij luisterde.
Hand. 9-13.
Paulus, de knecht des Heeren.
Paulus, een gevangene!
In Gods hoede veilig! Hand. 27
28.
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KERSTPLAAT, geteekend door Wilm Steelink.
Deze zeer fraaie plaat werd gedrukt op plaatpapier groot
55 X 39 c.M.
Ze is verkrijgbaar in zwartdruk á f 0.05 per exemplaar.
In kleurendruk á f 0.10 per exemplaar.
PAASCHPLAAT, geteekencl door A. Rinkel.
Ook deze zeer mooie plaat werd gedrukt op plaatpapier groot
55 X 39 c.M.
Ze is eveneens verkrijgbaar in zwartdruk á f 0.05 per exemplaar. .
In kleurendruk á f 010 per exemplaar.
Bij bestelling van platen is het noodig op te geven of men zwartdruk
of kleurendruk verlangt. Verzuimt men dit te vermelden, dan wordt
de uitgave in zwartdruk geleverd.
Verkleinde afbeelding var de Kerstplaat van Stee[ink.
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BLIBELSCHE
PRENTEN VOOR
KINDEREN.
Deze serie Bijbelsche
prenten is buitengewoon
goedkoop. De platen
zijn zeer aantrekkelijk
voor de kinderen. Onder
elke plaat staat een onderschrift. De tekst werd
geleverd door een bekwaam kinderschrijver,
wiens doel daarbij was
z66 te schrijven, dat de
geschiedenis

beknopt

Toen Johannes dertig jaar oud was, begon hij tot het
volk te prediken. Hij bestrafte hen over hunne zonden
en vermaande hen tot bekeering, daar zij anders geen
deel zouden hebben aan het heil, dat de Christus
weldra zou aanbrengen. Die daarnaar begeerig waren,

weergegeven, voor ou-

hunne zonden beleden en zich wilden bekeeren,
werden door hem gedoopt in de Jordaan. Daarom

deren een uitnemende

noemen wij hem Johannes den Dooper.

leiddraad is om de kleinen met de Bijbelsche
geschiedenissen

Voorbeeld.

ver-

Prijs PER STEL (24 stuks) f 0.30
PER 10 STEL (240 stuks) „ 2.50
PER 20 STEE, (480 stuks) „ 4.00

trouwd te maken.
De serie bestaat uit 24
verschillende prenten.
Elke prent heeft 9
plaatjes. Ze worden niet
anders dan per stel geleverd.

Aan Hoofden van Zondagsscholen, Chr.
Scholen en bewaarscholen, die wel eens
prenten onder de jeugd uitdeelen, wordt op
aanvrage een van deze prenten gratis en
ranco toegezonden.

f
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Slliv(EON IN DEN TEMPEL. Naar een schilderij van Rembrandt

Bijbelsche Kunst
De platen van deze serie zijn door hun bijzonder fraaie uitvoering een
sieraad voor elk vertrek, en vallen door den buitengewoon lagen prijs
onder ieders bereik. Ook zijn ze daardoor zoo bij uitstek geschikt voor
verspreiding op groote schaal.
Elke plaat heeft een grootte van 32 X 25 c.M.
PRIJS SLECHTS 10 CENT PER EXEMPLAAR.
Bij getallen, hetzij van één soort, hetzij gesorteerd naar keuze van den
besteller, zijn de prijzen als volgt: 25 ex. á f 0.08; 50 ex. è f 0.07;
100 ex. á f 0.06; 250 ex. á f 0.05.
Bij bestelling is het voldoende op te geven: „Platen Bijbelsche kunst",
met vermelding van het nummer.
De platen zijn zelf niet genummerd, doch hebben tot onderschrift de
volgende titels:
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1. Komt tot Mij, allen die vermoeid en
Naar Anton Dietrich.
belast zijt .
.
.
F. von Uhde.
2. Jezus predikt aan het meer
Leon Gérome,
3. De intocht in Jeruzalem
E. von Gebhardt.
4. Het laatste avondmaal
F. M. Brown.
5, De voetwassching .
J. H. F. Bacon.
.
6, Gethsennané
Heinrich Hofmann.
7, Gethseniané . .
k,
Graaf Harrach.
8, Het berouw van Petrus
Munkacsy.
M.
9. Jezus voor Pilatus .
Antonio Ciseri.
10. Zie, de menschl . .
W. A. Bouguereau.
11. De vrouwen bij het graf
Rembrandt,
12. De Emmausgangers . .
H. Lerolle.
13. De aankomst der herders
Rembrandt.
14. Simeon in den tempel
W. C. T. Dobson.
15, De lofzang van Simeon .
Jean Portaels,
16. De wijzen uit het Oosten
Eugène Girardet.
. .
17. De vlucht naar Egypte
Ottilie Roecierstein.
18. Laat de kinderen tot Mij komen
A_ U, Soor.
.
19. Het verloren schaap . .
Paul H. Flandrin.
•
20. Jezus weent over de stad .
21. Jezus slapende in het schip tijdens den
Eugène Delacroix.
.
.
.
storm
Eugène Girarciet.
22. Jezus en de Emmausgangers .
Covert Flinck.
.
23. Iza a k zegent Jacob .
24. De verderver der eerstgeborenen in
Arthur Hacker.
. „ .
IP
Egypte . . . .
25. De goede Herder stelt zijn leven voor
J. v. Ravenszwaay.
JJ
de schapen .
Ary Schetter.
26. De vrouwen bij het graf .
G. G. Haanen,
27. Aanbidding der herders
B. Pica rd.
28. Abraham zendt Hagar en ismaël weg
Eugène Burnand.
29. Een zaaier ging uit om te zaaien
00
,•
30. De barmhartige Samaritaan .
rJ
iJ
.
31. De goede Herder
,•
32. Jezus leert zijne jongeren
. .
33. De schat in den akker .
34. De opwekking van het dochtertje van
G. P. Jacomb Hood.
.
Járrus
J I

IJ

J1

JA

J1

JJ

IJ

JJ

11

} !

JJ

Pl

J!

1)

~1~
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Kerst, Paasch- en
Pinkster-Liederen
2. Kerstlied, door H. Karssen, Wijze: Engelsch Volkslied.
3. Kerstlied. Wijze: Gezang 7.
4, Kerstlied: Wijze: Hernhutters avondlied.
5. Twee kinderbeden op het kerstfeest, door J, P. van der Maas.
Wijze: Daar juicht een toon — Psalm 100, of Psalm 42.
6. Der engelen lied, door H. J. Staverman. Wijze: Daar juicht een toon
— Psalm 100, of Psalm 134.
7. Kerstlied, door H. J. Staverman. Wijze: Wie is op aard gekomen.
8 Wij wilden Jezus wel zien, door H. J. Staverman, Wijze Psalm 146.
9. Kerstlied, door H. J. Staverman. Wijze: Psalm 146.
10. Geen gedaante noch heerlijkheid, door H. J. Staverrnan. Wijze: Oostenrijksch Volkslied,
11. In doeken gewonden, door H. J. Staverman, Wijze: Heilig, heilig zijt
Ge, o Heer, of: Steil en doornig zij ons pad.
12. En ziet meer dan Salomo is hier, door H. J. Staverman. Wijze: Ik zie
de kleine vogels springen, of; Waar gaan wij met ons hart nu henen.
13. Zie het Lam Gods, door H. J. Staverman. Wijze: Hernh. avondlied,
14 Christus-feest, door H. J. Staverman. Wijze: Oostenrijksch Volkslied.
15. Kerstboom, door Homo. Wijze: 't Zonlicht daalde neer in 't Westen.
16. Loflied. Opwaarts naar Sion. (Juichende kinderschaar No. 6).
17. Bethleherns sterre. Wijze: De Godsrivier. (Juichende kinderschaar
No. 9).
18. Hemel en stal, door Homo. Wijze: Er ruischt langs de wolken.
19. Bethlehem, door Homo. Wijze: Boven de starren.
20. Looft den Heer, door Homo. Wijze: Juicht, juicht, juicht, er is vreugde
omhoog bij Gods englien.
21. Op 's Heilands geboorte. Wijze: Zie en leef. (Juichende kindersch.
No. 32).
22. Op 's Heilands geboorte, door Betsy. Wijze: Wie zal mij rooven.
23. De blijde boodschap, door Betsy. Wijze: Zij zullen het niet hebben,
24. Kerstzang, door Betsy. Wijze: Als een sterrime veler waat'ren.
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25. Kerstlied. Wijze: Er ruischt langs de wolken.
26. Het schoonste lied. Wijze: Oostenrijksch Volkslied.
27. Kerstlied, door E. Gerdes. Wijze: Het betere land. (Juichende kinderschaar No. 16),
28. Bij de kribbe, door E. Gerdes. Wijze: Klein vogelijn.
29. Kerstzang. (Bij beurten te zingen). Wijzen: Daar juicht een toon;
Er ruischt langs de wolken; Rots der eeuwen en 0, wanneer.
30. Beurtzang op het Kerstfeest. Wijzen: Er ruischt langs de wolken en
Engelsch Volkslied, afgewisseld door spreekgedeelten.
31. Kinclerkerstzang. Wijze: Wij leven vrij.
32. Kerstvreugde, Wijze: Psalm 84.
33 De schoone dag. Wijze: Oostenrijksch Volkslied of Alle heuvilen,
34. Paaschlied. Wijze: Heilig, heilig zijt Ge, o Heer.
_
35, Paaschvreugde. Wijze: Psalm 84.
36, Paaschliecl, Wijze: Er gaat door alle landen.
37. Paaschjubel. Wijze: Rots der eeuwen.
38. Paaschbecre. Wijze-. Heilig, heilig zijt Ge, o Heer.
39 Opstandingsliecl. Wijze: Daar juicht een toon.
40. Paaschzang, Wijze: 0, wanneer.
41. Bedezang op het Pinksterfeest. Wijze: 0, wanneer.
42. Pinksterzang, Wijze: Er gaat door alle landen.
43. Lied op Pinksteren. Wijze: Rots der eeuwen.
44. Pinksterlied. Wijze: Er ruischt langs de wolken.
45. Pinksterbede. Wijze: Alle heuvilen, alle dalen,
46. Feestzang op Pinksteren. Wijze: Heilig, heilig zijt Ge, o Heer.
47. Bede tot den Heiligen Geest. Wijze: Laat mij slapend op U wachten.
Prijs 1 ex. 2 cent; 50 ex. f 0.60; 100 ex. f 1.10; 250 ex. f 2.50.
Ter kennismaking is een compleet stel van bovenstaande liederen verkrijgbaar voor f 0.60.
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KERSTLIEDEREN
Zoneven verscheen:

Negen-en-Dertigste Zestal

KERSTLIEDEREN
VOOR SCHOLEN EN HUISGEZINNEN,
op bekende wijzen door
Prijs 4 cent; 50 ex,

fi

.80; '100 ex.

f

3.—; 250 ex, f

D. VAN WIJK.

7,—;

500 ex.

f

12.—.

Ook dit 39e zestal Kerstliederen werd samengesteld uit de nagelaten
papieren van den heer D, van Wijck, die door de vele liederen door hem
gedicht, jarenlang tal van zondagsscholen aan zich verplicht heeft.
Het lijdt geen twijfel, of deze nieuwe serie zal hetzelfde gunstig onthaal
vinden als den voorgaanclen bundels ten deel viel.

ZEER VOORDEELIGE AANBIEDING.
De derde en vijfde Bloemlezing van bovenstaande Kerstriederen zijn nog
verkrijgbaar, evenals van de zestallen het 36e en 37e zestal,
Deze worden aangeboden ad 3 cent; 100 ex.
500 ex. f 7,50,

f

225; 250 ex,

f

4.50;

Indien van een dezer series meer ex. besteld worden dan in voorraad
zijn, zoo wordt het gewenkte getal van een andere serie gezonden,
zoodat men tOch het verlangde getal in één soort ontvangt,
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Deze beide diploma's zijn
keurig in kleurendruk uitgevoerd, en voor allerlei doeleinden geschikt, maar voornamelijk om uitgereikt te
worden aan leerlingen die
de Chr. School of de Zondagsschool verlaten.

J
91-Ot gij in hetgeen giï geleerd i•teht,
wam-viin i.
Yergekering gedaan
v4étende, van Wien gij bat
geleerd keK en. dat gij van kinth af de heilige
.S•ahrilbmigeweten hebt, die u wijs kunnen rnakert tet
zaiigheid, door kek geloot hetwelk in Chrlskos. Jenr,, •,

=
2:=
7

a
r7-

!e.

Verkleinde afbeelding van Diploma C,

De prijs is:
1-24 ex. á f 0.15
25 — 49 ex. á f 0.14
50-99 ex. á f 0.12
100 of meer ex. á f 0.10
Bij bestelling geve men op

á

Zoo Hij u roept, zoo zult gij zeggeny
Spreek, Heerel want uur knecht hoort.
Sam. 3 91,

Diploma C of Diploma D.
Het formaat is 30 X 23 c.M,

Verkleinde afbeelding van Diploma D.
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GETUIGSCHRIFTEN OF DIPLOMA'S
VOOR SCHOLEN, VEREENIGINGEN ENZ.

bij het verlaten der
Zondagsschool Ps.
119 105 te Nijkerk
den
19
Namens het Bestal'
der Zondagsschool

Gedenk aan uwen
Schepper In de dagen
uwer jongelingschap.
Pred. 12 la,

Dit diploma wordt zonder
inschrift in den handel gebracht, zoodat zij, die deze
kaart wenschen te gebruiken, niet gebonden zijn aan
eertig inschrift_ In vele gevallen zou dit éf geheel 6f
gedeeltelijk niet aan het
doel beantwoorden.
Wie een getal van eenige
beteekenis wil bestellen,
(b,v. voor schoolgebruik)
kan den zakelijken tekst
naar eigen opgave doen
drukken, en de namen en
data schriftelijk invullen.
Met het drukken van dien
tekst belasten we ons
gaarne.
De prijs van dit fraai uitgevoerde getuigschrift, gedrukt in kleuren en goud
op dlepzwarten ondergrond
op een formaat van 421/2
X 301/2 c.M, is gesteld als
volgt:

Verkleinde afbeelding van diploma A.
1-9 ex. á f 0.40
10-24
25 —49 „

d

ia

0.35

, N

0,30

á
50-99 ex,
100 of meer ex. á

f
f

0.27H
0.25

Het drukken van inschrift volgens eigen opgave geschiedt tegen berekening van
onverschillig het getal, mits het inschrift voor alle exemplaren gelijk is,
Bij bestelling van dit diploma geve men op: Diploma A.
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D

it diploma, op for-

maat 431/2 X 311/2
c.M., is in twee kleuren
gedrukt op zwaar
paOud-Holandsch
pier. Evenals bij diploma A is hier het
binnenste blanco gelaten, men kan dit dus
naar verkiezing doen
invullen. Wenscht men
den zakelijken tekst in
druk te doen aanbrengen, dan belasten wij
desgewenscht
ons
gaarne met het drukken van den tekst. De
prijs van dit diploma is:

Verkleinde afbeelding van Diploma B.

1— 9 ex, á
10 — 24 ,
25-49

3

,a

J

á

f 0.221/2

f 0.30

50-99 ex.

„ 0.271/2

100 of meer ex, á „ 0.20

0.25

Het drukken van inschrift volgens eigen opgave geschiedt tegen berekening van f 3,—, onverschillig het getal, mits het inschrift voor alle exemplaren gelijk is,
Bij bestelling van dit diploma geve men op: Diploma B.
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KAART VAN PALESTINA,
bewerkt door VAN DE PUTTE.
Derde, veel verbeterde druk.
Deze kaart heet een grootte van 148 X 116 civl,
,Prijs in 2 bladen f 4.00; opgeplakt op linnen en voorz i en van rollen f 17.50,

SCIOQLKAART
van

PAL Si
'J VMO DE Pinit,

.1,

1.krij,

Sr boa! I -2.40.tittrb

01~.1.

7

BIJBELSCHE WANDKAART,
bewerkt door J. VAN DE PUTTE.
Deze kaart heeft een grootte van 176 X 130 c.M.
Prijs in 6 bladen f 4.50 opgeplakt op binnen en voorzien van rollen f 17.50.

BlIBEEDIE WAffigAMT
10 idol I 4

REIZEN VAN PAULUS

.r 7/•,•

•••

. .111#2.1 G IR:

L.:11.1031.
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HYMNOLOGISCH VADEMECUM
door D. VAN MAANEN.
TEN DIENSTE VAN DE PREDIKANTEN, GODSDIENSTLEERAARS
EN ONDERWIJZERS DER NEDERLANDSCHE HERVORMDE EN
GEREFORMEERDE KERKEN.

Prijs gebonden

f

1,60.

Voor allen, dus ook voor onderwijzers der zondagsscholen, voorzitters van
jongelings- en knapenvereenigingen, leidsters van meisjesvereenigingen,
die op gezette tijden een gemeenschappelijk te zingen lied moeten opgeven, is dit handige boekje een waardevol bezit, Want tot eigen en
anderer stichting is hierdoor een volkomen overeenstemming te bereiken
tusschen het gesproken woord en het gezongen lied.

BIJBEL
bevattende al de boeken van het Oude en Nieuwe Testament volgens de
Statenvertaling, met gelijkluidende teksten en inhoudsopgaven boven de
hoofdstukken,
met honderd gekleurde platen
naar de oorspronkelijke waterverf-tekening van Harold Copping.
De prijs is: Gebonden in fraaien, linnen stempelbard en geverfd op
snede f 3.90.

MAP MET HONDERD PLATEN.
TEN .GEBRUIKE BIJ HET B1JBELSCH ONDERWIJS
naar waterverf-teekeningen van HAROLD COPP1NG.
Prijs per map, inhoudende 100 platen, f 1.90.
Grootte van iedere plaat 23 x 14 c. 1.
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Gids voor den Bijbellezer
-jL

ACHTSTE DRUK.
door T.

LOOTAAN. Herzien door K. WIELEMAKER.

Prijs ingenaaid f 1.50; gebonden f 2.
Dit boek en de hieronder genoemde Atlas zijn, zooais uit de titels
reeds is op te maken, bestemd voor hen, die van den inhoud des
Bijbels diepere studie willen maken,

•

Atlas der Bijbeische
Aardrijks- en Oudheidkunde
door C. GOOTE en K. WIELEMAKER.
Prijs ingenaaid f 1.40; gebonden f 1.90.
Formaat 23 X 30 c.M.

Deze atlas bevat 1.2 bladzijden waarop 25 kaarten, die uitmunten
door zeer haaien druk, zoowel met betrekking tot de kleuren als het
zeer duidelijke schrift.
Daarna op 61 bladzijden een zeer groot getal platen, die op de
Bijbelsche aarclrijks- en oudheidkunde betrekking hebben, Men vindt
er: Steden, Antiquiteiten, Munten, Gereedschappen, Dieren, Boomen,
Planten, Vruchten, enz. enz.
Daarenboven worden op 40 bladzijden toelichtingen gegeven op
deze kaarten en platen.
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Handleiding 'bij de beoefening der
Gewijde Geschiedenis
ZESDE DRUK.

door J. VAN ANDEL.
Prijs ingenaaid f 4.00; gebonden

f

4.80.

Kort Overzicht der Bijbels he
Geschiedenis
REPETITIEBOEKJE BIJ HET BIJBELSCH ONDERRICHT.
DERDE DRUK.

door P. VAN DE KOOL
Prijs f 0.70; 25 ex. á f 050.
Dit boekje geeft een korte aanduiding van alle feiten en gebeurtenissen van de Bijbelsche geschiedenis in chronologische orde. Bij
het samenstellen van dit werkje had de auteur allereerst op het oog
onze kweekelingen en onderwijzers, die voor het na-examen
studeeren. Maar ook onze Zonclagsschoolonclerwilkers kunnen er
veel genot van hebben.
•••••M..

Geschiedenis
der Christelijke Kerk
IN TWEE LEERKRINGEN
door J. SCHOUTEN.
TWEEDE DRUK.

Prijs ingenaaid

f

1.50; gebonden

f

1.90.

Dit is een uitmuntende handleiding om zich de
hoofdfeiten der Kerkgeschiedenis eigen te
maken.
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DAGBOEKEN
~~111110~111~

VAN ZIJNE HEERLIJKHEID, Geestelijke nalatenschap van Dr. F. VAN GHEEL CILDEMEESTER.
Prijs ingenaaid

f

2.90; gebonden

f

3,90.

Vooral op dit Dagboek, door een der dochters van Ds. Gilderneeste; saamgelezen uit
diens vele nagelaten geschriften, wordt in het
bijzonder de aandacht gevestigd. Het meest
treft wel de klare eenvoud, waarmede Ds. Gilderneester over en tot God spreekt, gelijk een
kind spreekt over en tot zijn vader. En de liefde
tot en het geloof in zijn Heiland spreekt uit
nagenoeg ieder dagstuk. Wie dit boek geregeld leest, ontvangt dagelijks een geestelijke
verkwikking.
NIEUW BUBELSCH DAGBOEKJE
door H. W. S. Zevende druk.
Prijs ingenaaid f 1.90; gebonden f 2.65.
Dat van een „Dagboek" een zevende druk
verschijnt, mag wel tot de groote bijzonderheden worden gerekend, en dat te meer, als
de oplagen, gelijk van dit boekje, grooter
waren dan gewoonlijk het geval is. En toch zal
niemand zich hierover verbazen, als hij van
den eenvoudigen, praktischen, Bijbelschen
inhoud van dit schoonti boekje heeft kennis
genomen,
WOORDEN UIT DEN BIJBEL VOOR ELKEN
DAG DES JAARS
door H. W. S. 5e druk,
Prijs gebonden f 1.60.
Dit dagboekje geeft geen verhandeling voor
eiken dag, maar een tekst en een Toepasselijk
woord, meest een kostelijk levenswoord, besturend, vermanend of vertroostend.
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Kind en Zondag
MAANDBLAD DER NEDERLANDSCHE
ZONDAGSSCHOC4-VEREENIG1NG (Geïll.)
Redactie: H. A. DE BOER Azn., D. J. PH. EGGINK
en Mevr. A. NOREL—STRAATSIvIA..
Dit kwarto geïllustreercle_tijcischrift in tweekleurig bedrukten omslag bevat:
1, Een handleiding bij het vertellen aan grootére kinderen. Deze handleiding is van de hand van Ds. J. Ph, Eggink en sluit aan op den
Rooster '03) voor grooten (blauw omslag),
2. Een handleiding bij het vertellen aan de kleinere kinderen. Deze
handleiding wordt geschreven door Tvlevr, A. C. Schakel—Kok en
sluit aan op den Rooster (A) voor kleinen (rood omslag).
3, Een handleiding voor het vertellen van Zendingsverhaler.
4. Een lied van de Maand, kinderlied met tweestemmige zetting in
chevé-muziek.
5. Een overdenking in betrekking tot den Zonciagsschoolarbeid.
6. !vlecledeelingen uit de practijk der Zondagsscholen.
7. Bespreking van boekwerken en muziek voor den Zondagsschoolarbeid van beteekenis.
8, Beantwoording van Vragen door de lezers gesteld.
9. Artikelen over godsdienstige opvoeding.
10. Alles wat verder het Vereenigingsleven betreft (conferenties, ouderavonden, enz.) en voor den Zonclagsschoolarbeid in het algemeen
van belang is.
Abonnementsprijs voor particulieren
dit Maandblad gratis,

f

3.— . Leden der N. Z. V. ontvangen

Voor 1t lidmaatschap der Vereeniging is een contributie verschuldigd van
f 2,— per jaar.
(Men verwissele niet het nemen van een abonnement op dit Tijdschrift
met het toetreden als lid tot de Vereeniging).
Ruim 4400 Zonciagsschoolonderwijzers(essen) zoowel in Nederland als
in Oost- en West-Indië gebruiken deze handleidingen.
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ROOSTER DER NEDERLANDSCHE
ZONDAGSSCHOOL - VEREENIGING
VOOR 1935
Deze Rooster verschijnt in twee eclitiels, een voor kinderen van 9-12 jaar,
bewerkt door Ds. J. Ph. Eggink en een voor kinderen van 5-8 jaar,
bewerkt door Mevr. A. C. Schakel—Kok.
Deze beide roosters geven voor kleinen en grooten onderscheiden vertelstof, terwijl bij de keuze van teksten en verzen, die van buiten geleerd
worden, er rekening mee is gehouden, dat van de kleinen minder moet
worden gevraagd dan van de grooten.
De verbeteringen, die de Rooster voor kleinen dit jaar onderging, zijn de
volgende:
a.

Er staat niet meer op gedrukt, dat hij juist voor kleinen bestemd is en
in verband daarmee is de splitsing der woorden in lettergrepen weggelaten;

b.

Het behandelde Schriftgecieelte is op den „stok" vermeld, om aan
veler wenschen tegemoet te komen, zonder dat de kinderen iets in
handen krijgen, wat voor hen onbegrijpelijk zou zijn.

Wat deze roosters verder onderscheidt van alle andere is, dat daarin elke
maand een „Zendingszondag" is opgenomen. Telkens op den tweeden
Zondag der maand is een afzonderlijk blaadje ingevoegd, dat een Zendings-onderwerp aangeeft en op de keerzijde een zendingslied. Voor die
Zondagen kan men dus de kinderen twee strookjes meegeven.
De prijzen, ten vorigen jare verlaagd, bedragen;
1-24 ex.
25-49 ex.
50-74 ex.

.

f 0.10 per stuk
,,
IJ

0.09
0.08

31

J/

75-99 ex. •.
f 0.07 per stuk
100 en -meer ex. „ 0.06
gg

/7

Deze prijzen gelden voor beide roosters.
Bij de bestelling gelieve men duidelijk aan te geven of men roosters voor
groote (blauw omslag) B of voor kleinen (rood omslag) A wenscht.
De prijs wordt berekend naar het totale aantal bestelde roosters van beide
soorten te zamen.
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ROOSTER VOOR KLEINEN.
Keerzijde

Gezang 112 vers 5.

Voorzijde

ZONDAG 22 DECEMBER 1935.

IJ, die voor ons geboren zijt,
U zij ons hart, ons lied gewijd,

englenheir van Bethlehem.

Psalm 118 vers 12a.

Bezingt Zijn heerlijk koninkrijk.

En oud en Jong en arm en ruik

Ja, eens buigt aller knie zich neer
Voor Jezus, aller. heererg Heerl

Keerzijde

Bij

Wij voegen juichend onze stem

De Herders van Bethlehem.
Lukas 2 vers 14, .Eere zij God in de
hoogste hemelen en vrede op aarde, in
de menschen een welbehagen.

Voorzijde

ZONDAG 10 FEBRUARI 1935.

ZENDINGS-ZONDAG.
Maniosi.

ROOSTER VOOR GROOTEN
Keerzijde

Voorzijde

Ps. IS 10.

ZONDAG 17 NOVEMBER 1935,

Psalm 33 10.

Gez 27;2.

Elia
1 ron, 16 29-17:24.

Zijn machtig' arm beschermt de vromen;
En redt hun zielen van den dood;
Hij zal hen nimmer om doen komen,
b duren tijd en hongersnood.
!n de grootste smarten,

Ps. 33 18, 19i [les Heeren oog js over
degenen, die Hem vrezen, om hunne ziel
van den dood te redden en om hen bij het

Blijven onze harten
In den Heer gerust;
'k Zal Hem nooit vergeter-;
Hem mijn helper heeten,
Al mijn hoop en lust.

leven ie houden in den horige.

o
--------- - - -

.1:
...
- - • . ..... - - - - ........ - ----------- ....................
-

Keerzijde

Voorzijde

Zendingslied,

ZONDAG 11 AUGUSTUS 1935.

Doorgestieéril Doorgestren!
Volk des Heeren, houd, houd stanil

ZEND1NGSIONDAG,

Laat geloof en moed niet zinker,
Ziet niet om;

Heeren hand

Ziet gij reeds de krone blinken,

Bosehneger-Zending.

Vrees geen vijand, vrees geen tegenileen,
Doorgestr

Doorgestreb

‘iii~i~~11

UITGAVEN DER NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL-VEREEN1G1NG.
CURSUS-PERIODIEK. Schriftelijke cursus voor de vorming van den Zondagsschoolonderwijzer. Prijs f 5.— per jaar. Men vrage inlichtingen aan het bureau van de N.Z.V.,
van Eeghenstraat 9, Amsterdam.
KLASSEBOEKJE VOOR DEN ONDERWIJZER (bevat gelegenheid voor allerlei aan.
teekeningen betreffende woonplaats, schoolverzuim, leeren, enz.). Efk boekje biedt
gelegenheid voor 20 namen. Prijs f 0.05.
STEENEN DES AANSTOOTS. Eene poging tot wegneming -van het 4anstootelijke en
tot oplossing van het schijnbaar tegenstrijdige in de Heilige Schrift. Naar het Hoogduitsch
van S. L rn b a c h.
Met een aanbeveVnd woord van Dr. E. B a r g e r,
Prijs ingenaaid f 2,00; gebonden f 2.75; voor leden dei N. Z. V. (te bestellen aan hel
Bureau der Vereeniging) f 1,50.
VAN HET OUDE VOLK EN HET OUDE BOEK door L. C. P o s t.
Prijs ingenaai-d rnet-Vragenboekje f 2.75; voor leden der N Z_ V. (te bestellen aan het
Bureau der Vereeniging) f 1, --DAVDS LEVEN EN WERK door Ds. J, Ph. E g g i n k.
Prijs ingenaaid 7'1.75; voor leden der N. Z. V, (te bestellen aan hei Bureau der
Veree ni gi rag) f 0.75.
DE AANTREKKELIJKHEID VAN DEN BIJBEL door Ds. J. Rh. Eggin k.
Prijs f 0.40.
DE KENNIS VAN - DE KINDERZIEL VOOR DEN ONDERWUZER dooi Dr. G, P.
maran g. Een behandeling in 't bijzonder voor Zondagsschoolondervviizers.
Prijs gecartonneerd f 0,25 _(verlaagde prijs).
OVEREENSTEMMING DER EVANGEL1EN door Dr. G. P. Maran g. De tekst van
de vier Evangeliën, voor zoover 2e betrekking hebben op de Lijdensgeschiedenis en
de Opstanding met de verschijningen, vindt men hier naast elkander afgedrukt, zoodat
men met één blik een overzicht krijgt over cie verschillende berichten,
Prijs f 0.25 (verlaagde prijs).
Een verzameling van de 7 IN HET NIEUWE TESTAMENT GENOEMDE MUNTEN,
in een kaart vastgehecht, met uitvoerige handleiding over het Oud-Joodsche geldwezen.
Prijs f 1.50 (verlaagde prijs).
MUZIEK-ZANGBUNDEL „WIE ZINGT MEE?" Samengebracht door Dr, G. II, Marang
erti L. C. P o s t. Kwarto formaat, gecartonneerd. Prijs f 075 per ex. (verlaagde prijs).
Tekstboekje 10 cent, 25 of meer ex. á 8 cent.
LlTURGIEëN VOOR DE FEESTDAGEN. 2 Liturgieën voor Kerstfeest en 1 voor Paschen
met muziek. Prijs 40 cent (verlaagde prijs). Tekstboekje 8 cent, 25 of meer ex. á 6 cent.
MAP voor 't bewaren van all. „van Kind en Zondag" f 0.25.
De contributie voor het lidmaatschap der Neclerl. Zondagsschool-vereeniging bedraagt
f 2.— per jaar. De leden ontvangen zonder verdere betaling:
Het Maandblad der Vereeniging ,,Kind en Zondag"
Aanmelding voor het lidmaatschap der Vereeniging richte men tot het Bureau der
Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging, Van Eeghenstraat 9, Amsterdam_
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