Thans verscheen de vierde, opnieuw bewerkte, uitgebreide druk van

M. A. M. RENES-BOLDINGH:

De weg van het Licht
Bijbel voor de jeugd. Ruim geïllustreerd door Gunhild Kristensen.
Geb. f7.90. Bij afname van 25 en meer ex. ƒ7.25.
Voor leden N.Z.V. ƒ6.90, Bij 25 ex. ƒ6.25.
Het meest waardevolle afscheidsgeschenk bij het
verlaten van Zondagsschool of Dagschool.
Deze Bijbel voor de jeugd van 10 jaar en ouder
wordt reeds in tienduizenden gezinnen met grote
tevredenheid gebruikt.
Dat het een bijzonder waardevolle Bijbel is wordt
wel heel duidelijk bewezen door het feit, dat, om
aan de regelmatige vraag te voldoen, binnen enkele
jaren reeds een vierde druk moest verschijnen.
„De taal is levendig, direct aansprekend, soms kort
van zegging, waardoor het geheel iets kristalhelders
krijgt. Boeiend, waardig en toch volkomen modern,"
De Wiekslag.

W. G. VAN DE HULST:

Zeven Kerstvertellingen
Derde druk.

Geb. ƒ5.90.

Een nieuwe druk van welhaast de meest gewaardeerde Kerstvertellingen, die in de loop der jaren
verschenen.
De naam van de auteur geeft wel de beste garantie
voor de inhoud,
Bij Kerstfeestvieringen van Dagscholen, Zondagsscholen, Verenigingen en om uit voor te lezen of te
vertellen in de huiselijke kring, bewijst deze bundel
onschatbare waarde.
Rond Kerstmis zal men elkander dit mooie boek
met veel genoegen cadeau doen in de zekerheid
daarmee de dank van de ontvangers te oogsten.
Inhoud:
De man met de lantaarn.
„Brinkie!"
De engel van de witte bergen.
Jan Pierewiet.
Sjoerds wondere Kerstnacht.
Kerstfeest der kinderen.
Appelkens voor de hemel.
Alle in deze Catalogus voorkomende boeken zijn verkrijgbaar in de Boekhandel.

Duizenden kinderen
ZIEN WEER VOL VERLANGEN
UIT NAAR HUN KERSTBOEKEN!

Deze catalogus bevat een groot aantal titels waaruit U een ruime
keuze kunt maken.
Innerlijk en uiterlijk wordt hier het allerbeste geboden!

60 NIEUWE UITGAVEN EN HERDRUKKEN
Een keur van bijzonder mooie uitgaven van de bekwaamste auteurs.
Voor iedere leeftijd en voor iedere beurs het gewenste boek!
Boeken die niet alleen bij de viering van het Kerstfeest vreugde
brengen, maar het gehele jaar door van harte welkom zijn.
Het zal U bijzonder genoegen doen dat in de rij der vele bijzonder goede uitgaven Anne de Vries een nieuwe serie spannende
boeken begint onder de titel „Kinderen uit het oerwoud". In deze
catalogus vindt U het eerste deel aangekondigd onder de titel
„Panokko en zijn vrienden". Bovendien schreef Anne de Vries nog
een nieuw boekje, dat U op pag. 3 vermeld vindt.
Van harte hopen wij dat deze ruime collectie kinderboeken, waaraan de uiterste zorgen werden besteed, U zal steunen in Uw belangrijke arbeid voor de jeugd.
De waarde van een boek wordt voor het kind verhoogd, wanneer
het een echt gebonden boek ontvangt.
Geef de kinderen dan ook een gebonden boek.
Gebonden boeken reeds verkrijgbaar vanaf zeventig cent.
Ook vóór en ná Kerstmis kunt U de jeugd verrassen met een boek!

G. F. CALLENBACH N.V. - NIJKERK
TELEFOON 241 (03494) - GIRO 823581

25 CENT)
1

C. W. BARTLEMA-VAN GINKEL:

Een beter Kerstfeest
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
16 blz., 4 ill.
Als Froukje en Harm vlak voor Kerstmis
boodschappen doen, komen ze onderweg
Eldert met zijn hond Spits tegen.
Eldert woont met zijn ouders en vier broers
in een woonwagen aan de rand van het bos.
Ze beleven schrik op schrik, Froukje en haar
broer. Het meisje verstuikt haar voet en hun
boodschappen warden gestolen. Maar het
gelukkige einde van dit mooie verhaal is een
Kerstfeest ook voor de woonwagenbewoners.
Dat een dergelijk feest ook met weinig hulpmiddelen kan worden gevierd blijkt hier weer
eens prachtig.

2

W. G. VAN DE HULST:

De gedroogde appeltjes
Jongens- en Meisjesboek
jaar.
16 blz., 5 ill., 3e druk.
In dit boeiende verhaal vertelt grootmoeder
aan haar kleinkinderen wat er gebeurde toen
zij op de Zondagsschool was. In het begin
een klein beetje een verdrietige geschiedenis,
maar met een prachtig slot. Een juweel van
vertelkunst. Van harte voor uitdeling aanbevolen!

2

3

W. G. VAN DE HULST:

Een held
Jongensboek 7-10 jaar. 16 blz., 4 ill. 9e druk.
Zes jongens vangen op weg naar school een
vleermuis en sluiten die op, omdat ze anders
te laat op school komen. Wim heeft hierover
geen rust, want de plannen die de jongens
met het diertje hebben zijn niet fraai. Hij
bevrijdt het, maar moet daartoe eerst zijn
angst overwinnen. De jongens zijn boos,
maar later begrijpen ze dat ze laf en zondig
waren.

4

BABS KAMMA:

De witte slang
Jongens- en Meisjesboek 7-10 jaa .
blz., 4 ill.
Een dorpshoofd van een de{nederzettingen
op Nieuw-Guinea word-Kgedwongen samen
met zijn zoontje een -kerk binnen te vluchten, waar juist Kerstfeest wordt gevierd.
Hierdoor komen'zij tot de ontdekking dat zij
zich een volkomen verkeerd oordeel vormden over cie zendeling en zijn werk en mede
daardoor vinden zij licht in de duisternis
waarin- zij ronddolen.

N. M. OOSTLANDER:

En het kwam goed
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
16 blz., 12 ill.
Een vlot geschreven, leerzaam verhaal, waarin Kees tot een verkeerde daad komt. Hij
scheurt tekeningen uit het schrift van Harry en is blij als de juffrouw over Gehazi
vertelt waardoor hij de moed heeft zijn
kwaad te bekennen. Ook tussen Harry en
hem komt later alles in orde.

3

Als Jezus roept ....

Kors, twee kleine jochies, vervelen zich en
als gevolg daarvan moet het karretje van
Dirk Olie het ontgelden.
Uit angst verbergen ze zich dan in de kerk,
waar de dominee hèn vindt. Koen, de oudste, vertelt nu alles en dan zegt dominee, dat
hij Dirk Olie vergeving moet vragen. Maar
niet alleen aan hem, maar ook aan de Here
dient de schuld te worden beleden.

Jongens- en Meisjesboek 7-10 jaar.
16 blz., 4 ill.

9

25 CENT)
6

NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS:

Drie schipperskinderen hoorden nog nimmer
het Kerstverhaal. Ze zien dan ook met spanning uit naar het Kerstfeest in de kerk,
maar hoe groot is hun teleurstelling wanneer het schip waarop ze wonen nog vóór
Kerstmis uit het dorp waar ze liggen, moet
vertrekken. De schippersvrouw komt er hierdoor toe, eerst nog onwennig, zèlf het aloude
Kerstverhaal voor te lezen.

35 CENT)
7

GREETH GILHUIS-SMITSKAMP:

Jongensboek 9-11 jaar.
24 blz

111., 2e druk.

laat zich niet
Een rechtgeaarde jo
steeds met beloften .aaien, die toch nooit
Hierdoor kost het de
worden nageko
aap uit dit verhaal veel
levenslustige
strijd voo ij de ongelukkige broer van de
man fl-1 hem zo menigmaal bedriegt, het
S„erstverhaal kan voorlezen.

8

Het bruidspaar
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar.
24 blz., 4 ill.
De bekende auteur geeft hier een aantrekkelijk verhaal over Marjan en Dries, die buren
worden. Dries is de zoon van een vliegenier,
die voor het eerst in de kerk komt tijdens
een trouwpartij en die bij Marjan thuis voor
het eerst de Kerstgeschiedenis hoort.
Een verhaal dat levendig en met spanning
is verteld. De kinderen zullen het met erg
veel genoegen lezen.

10

De overwinning

GREETH GILHUIS-SMITSKAMP:

Het karretje van Dirk Olie
Jongensboek 7-9 jaar. 24 blz., 4 ill., 3e druk.
't Is de middag voor Kerstmis. Koen en

K. NOREL:

ANNE DE VRIES:

Het kleine negermeisje
Jongens- en Meisjesboek 6-10 jaar.
24 blz., 4 ill.
Dit mooie verhaal gaat over Pieng-Pieng;
dat betekent: kleintje. Ze is een lief klein
negermeisje, met grote, donkere ogen en
zwarte krulletjes en een dik buikje. Ze heeft
een vriendje met wie ze ruzie krijgt over een
papegaai en ze heeft een broer, Dagoe, die
op school gaat en haar iedere dag vertelt
wat hij op school hoorde over de Here Jezus.
Pieng-Pieng vraagt Hem om een papegaai
en ze gaat op weg om deze te halen in het
grote bos, waar de slang woont en de tijger.
Geen wonder dat haar moeder ongerust
wordt als ze nog niet terug is wanneer de
duisternis valt.

35 CENT)
11

ANNE DE VRIES:

Jopie wil het winnen
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar.
24 blz., 4 ill.
Jopie is een verwend, dwingerig meisje, dat
altijd haar zin weet te krijgen. Maar op
zekere dag mislukt dit, doordat tante Truus
haar tijdens een tochtje uit de auto zet. Als
moeder en tante haar later in de auto moeten slepen, denken de mensen dat zij Jopie
ontvoeren. Op het politiebureau blijkt dat
ze geen kinderdieven zijn, maar dat Jopie
de schuld is van alles. Deze gebeurtenis
brengt gelukkig een verandering ten goede.

45 CENT)
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C.W. BARTLEMA-VAN GI

Kila's wraak
Jongensboek 9-11 jaar. 32 b ., 6 ill.
Een bijzonder spannend verhaal over Kila,
die wraak zweert aan,tie moordenaar van
zijn broertje. Als hn,cléze eindelijk vindt, zijn
de omstandigheden" heel anders dan hij zich
had voorgesteld." Zijn vijand redt Kila het
leven en als-hulp van de zendeling verpleegt
hij hem vele maanden met grote zorg. Eerst
na eenAnoeilijke, innerlijke strijd kan Kila
zijn ,grootste vijand vergeven.

13

EMMY BLIJ-VAN DER KOOI:

Jaapje 's verrassing
Jongensboek 8-10'jaar. 32 blz., 5 ill.
De jongens-ra dit spannende verhaal bren/--

4

gen spontaan geld bijeen om een--ziek kameraadje een konijn te kunnen geven. Tengevolge van een ruzie ontsnapt het beestje
en het heeft heel wat voeten in de aarde
voor het terecht- is. Gelukkig maakt deze gebeurtenis-oek een einde aan een groot kindervertlriet.

14

W. G. VAN DE HULST:

Het gat in de heg
Jongens- en Meisjesboek 8-11 jaar.
24 blz., 6 ill., 10e druk.
Vijf schoolkinderen kruipen altijd door het
gat van een heg, omdat het de kortste weg is
voor hen. Ze beloven allen een arm, kreupel
meisje trouw te begeleiden, maar het kreupele meisje wordt al spoedig veronachtzaamd, waardoor het een ongeluk overkomt.
Het behoeft nauwelijks opgemerkt, dat Van
de Hulst van dit gegeven een ontroerend
mooi verhaal schreef, waaruit wel heel duidelijk blijkt dat beloven en doen twee heel
verschillende dingen zijn.

15

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

0, foei Liesje
Meisjesboek 6-8 jaar. 32 blz., 5 ill., 2e druk.
Liesje logeert bij grootmoeder om daar wat
aan te sterken. Ze kan heel slecht eten.
Wanneer grootmoeder op een ochtend vroeg
weg moet en Liesje alleen haar bord moet
leegeten, geeft ze een groot gedeelte aan de
poes en de hond. Grootmoeder merkt niets
en Liesje herhaalt dit bedrog. Maar het
wordt ontdekt en op een heel andere manier dan men verwacht.
Gelukkig ziet Liesje het verkeerde van haar
handelwijze in en vindt met behulp van
grootmoeder de enig juiste weg om haar
kwaad te belijden.

45 CENT)
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C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Zo'n dom klein meisje
Meisjesboek 6-8 jaar. 32 blz., 6 ill., 3e druk.
Jokken gaat vaak gemakkelijk, maar wie
er mee begint is meestal met eenmaal niet
klaar. Dat ervaart ook Joke, die hierdoor op
school en thuis veel narigheid ondervindt en
dat alles omdat ze zo heel erg nieuwsgierig
was naar wat tante voor haar zou meebrengen. Gelukkig toont ze oprecht berouw over
haar verkeerde handelwijze.
17

J. L. SCHOOLLAND:

Hans en Rob
32 blz., 5 ill.
Jongensboek 7-10 jaar.
Hans en zijn hondje ob laten elkander
nimmer in de steek. 'e zijn de beste kameraden ook als Ha domme dingen doet. Het
is al heel onve andig wanneer hij met zijn
pijl en boog p de kat van de buren schiet.
Hij beloo e niet op mensen of dieren te
schiete, maar dat vergat hij. Dat dit voor
Han erg onprettige gevolgen heeft,- laat zich
1`rijpen.
18

N. M. SCHOUTEN:

Dorus Trommeigraag
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar.
32 blz., 5 ill.
Doortje wordt door iedereen Dorus genoemd.

Zij houdt veel van trommelen en met haar
buurjongen Pieter oefent zij zoveel ze kan.
Maar die trommelzucht brengt haar nogal
eens in moeilijkheden. Vergeetachtigheid en
gebrek aan plichtsbetrachting zijn er het
gevolg van.
Als ze op kleine Joop moet passen, komen
er zelfs een heleboel onverwachte moeilijkheden achter elkaar.
19

A. v. VLIET-LIGTHART SCHENK:

Van een blauwe en een
rode strik
Jongens- en Meisjesboek 7-10 jaar.
32 blz., 5 ill.
De prettigste verrassing op Loesjes verjaardag is wel, dat ze een lief wit sikje krijgt.
De juffrouw op school geeft haar een blauwe
strik. Als sikje verdwaalt, wordt hij gevonden door het zoontje van de boswachter, die
hem met veel verdriet afstaat. Gelukkig
krijgt ook hij op zijn verjaardag een sikje
en Loesje geeft hem een mooie rode strik
cadeau.
20

ANNE DE VRIES:

Bertus en Bruno
Jongensboek 6-8 jaar. 32 blz. 19 ill., 6e druk.
Grotere vriendschap dan er bestaat tussen
Bertus en zijn hond Bruno is welhaast niet
denkbaar. Ze zijn ongeveer gelijktijdig geboren en groeien samen op. Bruno weet
zijn baasje voor verdrinken te behoeden en
spoort hem op als hij is verdwaald.
Uit dankbaarheid houdt Bertus, als hij groot
is, het trouwe dier bij zich tot het van
ouderdom sterft.

55 CENT)
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C. M. v. d. BERG-AKKERMAN:

Het blijde telegram
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar.
40 blz., 5 nl.
Corrie en Koosje zijn er aan gewend dat hun
vader op zee is. Als hij thuiskomt, betekent
dat een groot feest. Groot is echter de teleurstelling van moeder en kinderen wanneer vaders schip vertraging heeft en hij
met Kerstmis niet thuis kan zijn. Ze hadden er allen vast op gerekend. Moeder gaat
naar Antwerpen, waar vader vertoeft, en
Corrie en Koosje moeten de Kerstdagen bij
Oma doorbrengen.
Uitbundig is echter hun vreugde als er een
telegram wordt bezorgd, waarin de komst
van vader en moeder wordt gemeld.
22

A. DROPPERS:

23

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Het lege stalletje
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar.
40 blz., 5 ill.
Frans en zijn zusje Margriet beleven met
hun vrienden en vriendinnen veel plezier op
hun tochten door het bos. Als de meisjes
daar een klein huisje ontdekken, kunnen ze
hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en gluren door het raam. Daar verschijnt het roetzwarte gezicht van een man.
De meisjes rennen!
En dat is het begin van een prettige vriendschap met Pedro, de uit zijn land gevluchte
Italiaan, die schoorsteenveger is.— Als Kerstverrassing geeft hij de kinderen een Kerststalletje, dat echter een heel andere bestemming krijgt.
24

MARGA:

Annie en Noortje

Wat dokter Slamet vertelt

Meisjesboek 9-12 jaar. 40 blz., 5 ill„ 2e druk.

Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar.
40 blz., 6 111.

Moeder gaat om gezondheidsredenen met
haar dochtertje in Friesland wonen. Het
meisje wordt als „nieuwelinge" op school
nogal geplaagd en daardoor te meer mist zij
haar Amsterdamse vriendinnetjes. Langzaam
burgert ze in, maar men blijft haar plagen
met haar „rare jurkje" en dat doet haar
groot verdriet.
Wanneer haar moeder overlijdt, wordt haar
jurkje zwart geverfd. Dat vertedert de harten en dan pas wordt zij volledig in de kring
van vriendinnen opgenomen.

De Javaanse dokter Slamet logeert bij de
familie Vermeer en daar vertelt hij over het
werk in Indonesië en over de mensen, die
meestal voor 't eerst over de Grote Heelmeester horen, als ze in het ziekenhuis worden opgenomen. Op Jan Vermeer maakt dit
alles zo'n diepe indruk, dat in hem de lust
ontwaakt om zich later ook aan de Zending
in Indonesië te kunnen wijden.
6

55 CENT)
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J. L. SCHOOLLAND:

De gulden die in het
laantje lag
40 blz., 5 ill.
Meisjesboek 7-9 jaar.
De blinkende zilveren gulden die door opa
Brouwer in het laantje voor zijn huis wordt
gevonden, veroorzaakt heel wat onrust. Waar
woonde die gulden vroeger? Opa kan er niet
achter komen en geeft zijn vondst bij de
politie aan.
Beppie zou het kunnen vertellen, dat zij de
gulden wilde verstoppen en hem toen verloor, maar zij zwijgt. Pas veel later vertelt
ze wat er gebeurde en dan wordt de gulden
bestemd voor de zendingscollecte.

26

ANNE DE VRIES:

Overal veilig
Jongensboek 8-12 jaar. 40 blz., 8 ill., 2e druk.
In dit boek zijn vier boeiende verhalen opgenomen, waaruit de kinderen leren, dat ons
leven niet overal veilig kan zijn in deze tijd
van snelverkeer, maar wèl, evenals in vroeger tijden, ons eeuwig geluk.
Wanneer wij Jezus gevonden hebben, is het
veilig bij God.
Het zijn boeiende verhalen die door de kinderen met vreugde worden gelezen.

27

P. ZIJDERVELD:

Tèch een goede middag
40 blz., 5 ill.
Jongensboek 7-9 jaar.
n. Op
vriende
dikke
zijn
Jan
en
Jaap, Kees

een vrije middag trekken ze de duinen in
om bramen te zoeken. Ze beleven allerlei
avonturen, maar de spanning wordt wel heel
groot als de tuinman hen betrapt, terwijl ze
druiven stelen. Jan en Kees worden opgesloten in een schuurtje. Jaap wilde niet meedoen. Hij wil zijn vrienden bevrijden, maar
wordt ook door de tuinman ontdekt.
Ze komen bij de heer Van Berkenrode en
die ontdekt waarom Jaap „nee" durfde zeggen toen ze wilden stelen. De les die ze krijgen zullen ze hun leven lang niet vergeten.
Jaap krijgt voor zijn gedrag een tros druiven
die hij voor zijn zieke vader bestemt.
Een bijzonder spannend, zeer aantrekkelijk
jongensboek!

70 CENT)
Gebonden in luxe sierbanden
ANNE DE VRIES:
28

Toen jezus geboren werd
Jongens- en Meisjesboek 6-9 jaar.
32 blz., 18 ill., 5e druk.
Het grote Kerstgebeuren wordt hier verteld
op een wijze, die onze kinderen direct aanspreekt. In zuivere kindertaal beschrijft de
bekende auteur het grote wonder van Gods
liefde en genade.

29

ANNE DE VRIES:

Als Jezus wederkomt
Jongens- en Meisjesboek 6-9 jaar.
32 blz., 16 ill., 4e druk.
heeft de auteur het
boekje
e
In dit prachtig
wonder van de wederkomst van Christus op
voor de kinderen zeer begrijpelijke wijze uiteengezet.
De vele prachtige tekeningen maken dit verhaal nog duidelijker.

80 CENT)
Gebonden in frisse sierbanden

Voor Onze Kleine!'

een landbouwer en kleine Bertus het ongehoorzame eendje van Elly van de dokter.
Grote Bertus vangt het eendje voor Elly,
maar terwijl ze druk praten, loopt het weer
weg. Grote Bertus zoekt overal, maar het
eendje blijft spoorloos. Pas de volgende dag
kan grote Bertus zijn vriendinnetje met
haar kostbaar eigendom gaan verrassen.

32

W. G. VAN DE HULST:

Een serie Jongens- en Meisjesboeken voor
de leeftijd van 6-8 jaar.

Het huisje in de sneeuw

Ieder boekje heeft een omvang van 48 bladzijden en werd voorzien van een groot aantal
gezellige plaatjes.

13e druk.

30

W. G. VAN DE HULST:

De wilde jagers
7e druk.
De vermakelijke belevenissen van drie kleuters, die vreselijke dieren gaan bevechten in
het bos, maar een gewond katje liefderijk
verzorgen. Door een vergissing worden ze
aangezien voor dierenbeulen in plaats van
voor dierenvrienden. Gelukkig komt men er
achter hoe de zaak zich precies heeft toegedragen, waardoor hun deze vernedering verder wordt bespaard.

31

W. G. VAN DE HULST:

Grote Bertus en
kleine Bertus
7e druk.
Grote Bertus is het levenslustige zoontje van

De sneeuw heeft alles onder een dik vacht
toegedekt. Een paar jongens spelen 's morgens in bed, dat ze zijn verdwaald, maar als
ze hun vader een kannetje koffie moeten
brengen, verdwalen ze echt en dan beleven
ze spannende ogenblikken.
Hun kinderlijk gebed wordt verhoord. Ze
vinden opnieuw de weg in de witte wereld.

33

W. G. VAN DE HULST:

Het klompje dat op
't water dreef
4e druk.
De molenaar ziet een klompje op 't water
drijven, de burgemeester vindt er een in de
ruif van zijn paard.
Grote raadsels, waarover ze zich ongerust
maken en die ook door de veldwachter niet
opgelost worden. Wim weet er wel alles van.
Er gebeurden tijdens het feest van de jarige
burgemeester wonderlijke dingen en die zijn
uitgekomen ook.

L 80 CENT)
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W. G. VAN DE HULST:

Het plekje dat niemand
wist
'Ie druk.
De boeiende historie van twee rakkers en
hun schoon geheim, dat in diep struikgewas
is verborgen.
Ze spelen, zondigen en boeten. En het plekje
dat niemand weet blijft een geheim, maar
natuurlijk niet voor degenen die dit prachtige verhaal lezen!

35

W. G. VAN DE HULST:

Het wegje in het koren
lie druk.

Twee kleine meisjes en een hondje gaan
samen het verboden wegje in om klaprozen
te plukken. Een boze boer en een veldwachter pakken één der deugnieten en brengen
haar thuis. Maar zij wisten niets van de
verkleedpartij. De eigenlijke schuldige biecht
alles eerlijk op aan grootmoeder en dan kan
het weer goed komen.

36

W. G. VAN DE HULST:

Het zwarte poesje
4e druk.
Santje probeert een poesje te redden, maar
ze loopt een natte voet op, verliest haar
klomp en kan niet voorkomen dat het diertje door het ijs zakt. De dokter verdenkt
Santje van iets heel lelijks, maar als hij aan
haar bed komt, begrijpt hij hoe alles is gegaan en worden ze vrienden. Het betekent
voor haar wel een heel grote verrassing als
ze het poesje cadeau krijgt en bovendien

nog een plezierritje mag maken achterop de
motor van de dokter.

37

W. G. VAN DE HULST:

Kareltje
6e druk.
Kareltje, Anneke en Mien mogen van grootmoeder niet in de mand kijken voor ze thuis
zijn. Ze beloven het en ze beloven ook dat
ze niet door het bos zullen gaan. Maar ze
gaan wèl door het bos en ze kijken wèl in
de mand en dan beginnen de moeilijkheden,
maar hun verbazing stijgt ten top als er
thuis twéé uit de mand komen in plaats van
één.
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W. G. VAN DE HULST:

Van Bob en Bep en
Brammetje
12e druk.
Drie opgewekte kinderen gaan op weg naar
hun grootmoeder, maar dit loopt mis door
de vele spannende gebeurtenissen die ze beleven, want ze gaan pootjebaden en raken
daarbij hun klompen kwijt. Ze plagen een
oude vrouw, vangen een vinkje, worden door
onweer overvallen, schuilen bij het geplaagde
oudje, dat voor hen bidt, keren naar huis
terug en vinden een verrassing.
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W. G. VAN DE HULST:

„Zo'n griezelig beest!"
8e druk.
Niet iedereen leeft op dezelfde vriendschappelijke voet met kikkers als de twee broertjes over wie dit vrolijke verhaal gaat. De
avonturen die zij beleven laten dit ook wel
op geestige wijze uitkomen, want de juffrouw
van school bijvoorbeeld is er zelfs bang voor.
Kikkers komen boven als het mooi weer
wordt, hebben ze gehoord en daarom vingen
ze het beestje en namen het mee, want hun
zieke moeder heeft mooi weer nodig.

GEBONDEN BOEKEN

80 CENT)
Gebonden in meerkleurige sierbanden
40

W. G. VAN DE HULST Jr.:

Het geheim
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
48 blz., 18 ill., 3e druk.
Drie voortvarende kinderen willen hun moeder na haar ernstige ziekte verrassen met
een groot krentenbrood, maar wanneer ze
het naar huis willen brengen, beleven ze zoveel avonturen, dat ze tenslotte zonder brood
thuiskomen. Dat het toch als geschenk kan
dienen, danken ze aan de dominee en aan
Kees.

41

W. G. VAN DE HULST Jr.:

Ik ben een oude juffrouw
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
48 blz., 14 ill., 2e druk.
Een nieuwe druk van een allerwegen gewaardeerd kinderboek. Het gaat over tante
Neeltje en haar poes Cornelia. Wanneer
tante de drukke straat moet oversteken om
bij de zieke Beppie een bezoek te brengen,
wordt het Cornelia wat erg bar en ze gaat
er vandoor. Deze vlucht wordt het begin van
een groot aantal avonturen die de kinderen
met gespannen aandacht zullen volgen.
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W. G. VAN DE HULST Jr.:

Wilhelmus
Jongensboek 6-8 jaar. 48 blz., 16 ill., 2e druk.
De nieuwsgierigheid van twee domme jon-

10

gens heeft grote gevolgen, want als ze in
een vrachtauto loeren en de deur niet goed
sluiten, springt wip-wip het konijn Wilhelmus in de sneeuw. Het brengt het doktershuis in opschudding en beleeft nog allerlei
andere avonturen.
Wanneer de jongens het diertje tenslotte
aan het zieke meisje kunnen brengen voor
wie het was bestemd, hebben ze spannende
ogenblikken achter de rug.
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W. G. VAN DE HULST Jr.:

Tippeltje
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
48 blz., 20 in., 4e druk.
Dit door kinderen zo bijzonder gewaardeerde
boek geeft de boeiende geschiedenis van twee
schipperskinderen, die hun geliefd hondje in
moeders wastobbe hebben gestopt en toen
uit rijden zijn gegaan. De tobbe stond op de
wallekant, maar door een paar straatjongens
dobbert hij al gauw op de rivier. Als de tobbe
eindelijk aanspoelt, neemt Tippeltje de benen,
springt in het roeibootje van een proviandschipper en komt zo weer thuis.
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ANNE DE VRIES:

Op de grote heide
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar.
48 blz., 24 ill., 8e druk.
Thans verschijnt reeds de achtste druk van
dit veelgevraagde kinderboek. Het vertelt
over een paar weggelopen konijntjes, die
aanleiding worden tot liefderijke verzorging
en aanvaarding van een paar uitgestotenen
der maatschappij.
De vaardige pen van deze auteur brengt dit
verhaal tot leven op een wijze die niet alleen
door jongeren, maar ook door ouderen wordt
gewaardeerd.

11
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80 CENT)
K. NOREL:
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Die kwajongens!
Jongens- en Meisjesboek 9-11 jaar.
48 blz., 6 ill.
Oude Jochem is een oude brombeer, maar
een man met een goed hart. Leentje, één
van zijn kleinkinderen, woont tijdelijk bij
hem. Ze is zwak en moet buitenlucht en versterkende middelen hebben, die ze thuis niet
kan krijgen. De wrede jongens uit de buurt
plagen de oude man verschrikkelijk. Ze
stelen zelfs zijn geit. Leentje bidt, maar
Jochem gromt en bromt alleen maar. Dan
gebeuren er in dit spannende verhaal dingen waardoor het goed wordt tussen Jochem
en de jongens, maar wat belangrijker is: opa
leert door toedoen van Leentje ook weer luisteren naar God.
GEBONDEN BOEKEN
In fleurige luxe uitvoering

90 CENT)
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gedurende die tijd bij oma gaat wonen. Het
valt dan ook helemaal niet mee om de oude,
vertrouwde omgeving in de steek te laten.
Weg van huis, weg van school en weg van
moeder en vader.
Gelukkig maken oma en vader een plannetje
waardoor alles veel prettiger wordt. Haar
vriendin Annie mag in de vacantie ook bij
oma logeren. Maar dan gebeuren er dingen
die moeilijkheden geven, want als Nelly iets
heel ergs verzwijgt en Annie daarvoor straf
krijgt, voelt ze zich ongerust, zo zelfs, dat
ze tenslotte haar kwaad bekent.
Gelukkig knapt moeder op en het is een
feestelijk gebeuren als ze haar gaan opzoeken.
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Lummechien
Meisjesboek 7-11 jaar.

Nelly, zul je dapper zijn?
56 blz., 7 ill.
Meisjesboek '7-9 jaar.
Nelly Harmsen is helemaal niet dapper als
haar moeder naar een rusthuis moet en zij

56 blz., 6 ill.

Voor de hele familie is het een wel heel
grote overgang als ze van Rolde naar Amsterdam verhuizen. En vooral Lummechien
ondervindt vele moeilijkheden, ook op
school. Maar als de nood het hoogst is, is de
redding nabij. Dat blijkt ook duidelijk uit dit
mooie verhaal.
Ze krijgen een ander huis. Vader krijgt prettiger werk en Lummechien vindt een goede
vriendin. Maar voor het allemaal zover is,
hebben ze heel wat beleefd.
Dit boekje zal door zijn bijzonder goede kwaliteiten direct grote belangstelling krijgen.

48
FRANCINA:

GREETH GILHUIS-SMITSKAMP:

CHRISTIEN OTTENS:

De gestolen fiets
56 blz., 7 ill.
Jongensboek 8-10 jaar.
Voorraad beperkt.
Een prachtig, spannend verhaal, meesterlijk
geschreven en met een zeer juiste, christelijke
strekking.

GEBONDEN BOEKEN

90 CENT -)
DE BARENDJE-SERIE

rendje de spanning vooraf erg groot. De
feestdag wordt voor hem in gevaar gebracht
wanneer 's morgens blijkt, dat op onverklaarbare wijze zijn kleren zijn verdwenen.
Ten laatste moet hij in een te nauwe broek
op stap en dat is een tegenvaller, maar de
goede stemming komt er weer in als ze onderweg zijn. Voor Barendje wordt het dan
een heerlijk blij feest.

DOOR CO VAN DER STEEN-PIJPERS

Vijf fris geschreven verhalen over Barendje
die voor velen een prettige kameraad werd.
Jongens en meisjes die reeds één of meer
boeken over de avonturen en lotgevallen van
Barendje bezitten, zullen het wel in het bijzonder op prijs stellen wanneer ze opnieuw
worden verrast met een boek waarin de lot-gevallen en de avonturen van hun vriend
worden beschreven.
Ieder deeltje — een hiervan is opgenomen bij
de boeken van ƒ1.00 — is apart te lezen.
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CO VAN DER STEEN-PIJPERS:

Barendje en Annemieke
Jongens- en Meisjesboek '7-9 jaar.
56 blz., 8 ill., 2e druk.
Barendje krijgt nieuwe buren. Zal er een
vriendje komen? Nee, maar wel een meisje
met wie hij heel goed bevriend raakt. Ze beleven samen allerlei avonturen. Dit vriendinnetje heeft een aardige vader, maar een
niet zo vriendelijke moeder. Door allerlei
oorzaken wordt het voor Ba,rendje heel moeilijk de vriendschap vol te houden.
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CO VAN DER STEEN-PIJPERS:

Barendje maakt een
schoolreisje
Jongensboek 7-9 jaar. 56 blz., 6 ill., 2e druk.
Zoals welhaast bij alle kinderen wanneer ze
een schoolreisje gaan maken, is ook bij Ba12
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CO VAN DER STEEN-PIJPERS:

Barendje's Kerstfeest
Jongensboek 7-9 jaar.

56 blz., 7 111.

Een nieuw deeltje in de Barendje-serie,
waarin we weer vele avonturen beleven met
dit aardige kameraadje.
Wanneer ze op school hun eigen bank mogen versieren voor het komende Kerstfeest,
gaat het voor Barendje helemaal mis. Als
hij thuiskomt van een tocht door het bos,
wordt hij ziek en kan het Kerstfeest op
school niet mee vieren. Dat dit een moeilijk
te verwerken tegenvaller voor hem is laat
zich verstaan, maar de onderwijzer en de
kinderen vergeten Min vriendje niet!
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CO VAN DER STEEN-PIJPERS:

Barendje en de
groene spechten
Jongensboek 8-12 jaar. 56 blz„, 7111., 2e druk
In dit spannende boek ontmoeten we vriend
Barendje als lid van „De Groene Spechten",
een club van natuurliefhebbers, die op hun
leerzame tochten -liefde krijgen voor de natuur en vele wonderbaarlijke ontdekkingen
doen.
Dit mooie verhaal vertelt ook hoe twee leden
van dé club, die elkaar niet kunnen uitstaan,
tenslotte tot elkander worden gebracht.

13
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NEL VERSCHOOR-v. d. VLIS:

Een neger in het dorp
Meisjesboek 8-11 jaar.

56 blz., 7 ill.

Een groepje kinderen trekt er altijd gezamenlijk op uit. Het zijn echte druktemakers
en als er sneeuw ligt, zijn ze niet zuinig met
sneeuwballen. Ze trekken naar het station,
misschien kunnen ze iets verdienen door
iemands koffer te dragen. Er komt een reiziger aan: een grote neger. Joelend en jouwend, toch een beetje bang, lopen ze achter
hem aan, vuren hun sneeuwballen op hem
af en rennen weg als hij hen dreigt. Groot
is hun schrik wanneer deze ongewone reiziger bij het hoofd van de school binnenstapt.
Hij blijkt een evangelist te zijn voor de Suriname-zending, die ook op hun school komt
vertellen. De strafpredikatie die ze verwachten blijft uit, maar wel weet de neger zo
boeiend te zijn, dat zelfs de grootste belhamel bereid is een offer te brengen.

100 CENT)
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NETTY FABER-MEYNEN:

Met Kerstmis thuis
Jongensboek 11-13 jaar.
Voorraad beperkt.

W. G. VAN DE HULST:

Hans in 't bos

90 CENT)
53

55

64 blz., 8 ill.

Vriendschap, eerlijkheid, naastenliefde en
kinderlijk geloof zijn de prachtige elementen
die dit boek beheersen.

Meisjesboek 7-10 jaar. 64 blz., 10 ill., 7e dr.
Met meesterlijke hand geeft de bekende
auteur in dit kostelijke verhaal een paar
ernstige momenten in het bestaan van enige
kinderen weer. Hij- vertelt van vier vrolijke
meisjes, die op haar weg naar school allerlei avonturen beleven. Hun aller vriendschap
voor Hans kan zich in daden omzetten als
hij erg ziek wordt.
En met de kinderen herademen we als Hans
herstelt.

LOTHAR SCHULTZE:

Een reis door het land
van de Bijbel
Gebr. f 1.25
Vertaald door Anne de Vries.
Een buitengewoon interessant boekje
voor school en zondagsschool. De
auteur neemt ons mee naar het land
van de Bijbel, Palestina, het geboorteland van de Here Jezus.
Het kind krijgt hier een prachtig
beeld van de zeden en gewoonten, die
er in dit land heersen. Het leert voorts
de godsdienstige gebruiken op de
sabbat kennen en krijgt een goede indruk van de stad Jeruzalem met de
tempel. Kortom, dit boekje brengt de
Bijbel dichter bij het kind.
Het is keurig uitgevoerd in twee kleuren en voorzien van ruim veertig
illustraties zoals olielampjes, vaatwerk, geldstukken, landbouwwerktuigen, verschillende boomsoorten, muziekinstrumenten, voorwerpen uit de
_.__tempel enz.

GEBONDEN BOEKEN

100 CENT)
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W. G. VAN DE HULST:

Het karretje
Jongensboek 8-12 jaar, 64 blz., 12 111., 5e dr.
Iedere jongen die dit verhaal leest, zal het
in gespannen aandacht mee beleven. Het
vertelt over het karretje, door een nachtwaker gemaakt voor zijn kleinzoontje; over
Kareltje, die geen sterke vader heeft en die
toch sterk bleek te zijn; over een vreemde
match, waaraan opa deelnam en waardoor
de jongens tot het inzicht komen, dat men
beter onrecht kan lijden dan doen.
In deze vertellingen zal menige jongen zichzelf terugvinden.

57

W. G. VAN DE HULST:

Wout de scheepsjongen
Jongensboek 10-15 jaar. 64 blz., 12 ill., 7e dr.
Wout krijgt eindelijk zijn zin. Hij mag naar
zee, maar dat valt Woutertje erg tegen, want
hij is onhandig en helemaal niet geschikt
voor het ruwe werk. Hij maakt een storm en
een schipbreuk mee, valt uit de ra en heeft
nog allerlei andere ongelukken. En toch....
deze reis was een heel erg leerzame, omdat
hij erdoor van zijn dwarsheid werd genezen.
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MAX DE LANGE-PRAAMSMA:

Chrisje
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar.
64 blz., 8 111.
Een nieuw boekje van deze bekende schrijf-
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ster vindt altijd vele lezeressen en dat zal
zeker het geval zijn met dit vlotte boek over
Chrisje, die maar weinig vreugde in zijn
leventje kent. Hij heeft geen vader meer,
moeder werkt hele dagen en grootmoeder
doet de huishouding.
Voor hem komt een grote verleiding wanneer hij, zoals alle kinderen uit zijn klas,
meewerkt aan een prikkaarten-actie voor
een tehuis van achterlijke kinderen. Bij
iemand ontvangt hij een gulden in plaats van
een kwartje. Moet hij het extra geld afdragen of zal hij het zelf houden?
Eerst na .lange strijd overwint het goede in
hem en daardoor kan hij met blijdschap de
prijs aannemen die hem wordt uitgereikt
omdat hij het grootste aandeel had in de
actie.
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HEIN KRAY:

Gevaar in de struiken!
Jongensboek 10-12 jaar.

64 blz., 8 ill.

Beperkte voorraad.
Aart, een Rotterdams jongetje, wacht met
spanning op een uitnodiging van oom Franken uit Overijsel. Die komt op 't laatst. Hij
gaat logeren en beleeft een onvergetelijk
avontuur.
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K. NOREL:

Houen, jongens!
Jongens- en Meisjesboek 9-15 jaar.
64 blz., 7 ill., 2e druk.

Beperkte voorraad.
Een ontroerend verhaal, dat de jeugd een
onuitwisbaar beeld geeft van hetgeen er in
de rampnacht tijdens de Februari-storm
voorviel.

GEBONDEN BOEKEN

100 CENT)
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63
K. NOREL:

Jan en Janneke in Canada
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar.
64 blz., 9 ill., 2e druk.
Een spannend en een leerzaam verhaal. Een
familie maakt een lange reis naar het nieuwe
vaderland, waar ze heel wat beleven: een
sneeuwstorm, de redding van vader door
moeder en Jan niet de hulp van een boer en
zijn hond en nog vele andere spannende
ogenblikken.
De ervaring die Jan en Janneke opdoen
tijdens een tochtje te paard, zal velen de
adem doen inhouden. Als zij een jong beertje
zien, gaan ze daarmee spelen, maar o wee,
want het duurt niet lang of de grommende
berenmoeder komt en ze weten maar nauwelijks aan het grote gevaar te ontsnappen.
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M. A. M. RENES-BOLDINGH:

Ineke's grote geheim
Meisjesboek 7-9 jaar.

vermissing brengt de ontknoping en dan
zorgt vader dat het kindje weer spoedig in
het kinderhuis terugkeert.

64 blz., 8 ill.

Een boekje uit duizend, zo spannend en zo
echt kinderlijk. Doordat bij tante Riek een
baby wordt geboren, komt bij Ineke het
grote verlangen zelf ook een broertje of
zusje te krijgen. Als vader uit de krant voorleest over een vondeling, die door de vinder
mocht worden gehouden, gaat Ineke ook op
zoek en als een meisje dat bovendien vijf
andere kinderen moet bezighouden haar een
kinderwagen toevertrouwt, loopt Ineke met
de baby naar huis als verrassing voor moeders verjaardag. Ze zet het kindje stilletjes
in de schuur. Een S.O.S.-bericht over de

M. A. M. RENES-BOLDINGH:

Van een witte zuster en een
klein zwart kindje
Meisjesboek 10-13 jaar.

64 blz., 10 ill.

Dit prachtige verhaal geeft de bewogen geschiedenis van een klein negerkindje uit het
Surinaamse oerwoud.
Niemand waagt het naar de zieke moeder
om te zien uit angst voor boze geesten. De
vader waarschuwt de witte zuster. Ze gaat
mee, maar als ze de lange tocht hebben afgelegd, is de moeder gestorven en het kindje
weggehaald. De witte zuster redt het kind
en neemt het onder haar hoede. Maar dan
komt de strijd.
Zal het kindje sterven? Door de geesten
worden gehaald, zoals de bevolking zegt? Na
zes weken is het nog niets gegroeid.
De witte zuster staat in dienst van de Almachtige God en haar gebed wordt verhoord. En dit mooie boek vertelt ook over de
omkeer en de grote dankbaarheid daarna.
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CO VAN DER STEEN-PIJPERS:

Barendje gaat kamperen
Jongensboek 9-14 jaar. 56 blz., 9 ill.
In dit zeer vlotte deeltje uit de Barendjeserie ontmoeten we Barendje als hij zich tot
het uiterste inspant om twaalf gulden te
verdienen, die nodig zijn voor het kamp. Het
is vaak humoristisch wat er allemaal voorvalt, maar tenslotte lukt het Barendje toch
bezitter te worden van het geld en daardoor
beleeft hij een week, die hij nimmer zal
vergeten. Als vogelliefhebber was er voor
hem wel bijzonder veel te genieten.
De vier andere deeltjes in de Barendje-serie
zijn opgenomen bij de boeken van 90 cent.

GEBONDEN BOEKEN

100 CENT)
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P. TERPSTRA:

GEBONDEN BOEKEN

110 CENT)
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HELEEN:

Ruth van Laar
Polderkinderen in de herfst Meisjesboek
8-12 jaar. 80 blz., 8 111. 2e druk.
Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar.
64 blz., 8 ill.
Een uit Californië teruggekeerde jongen
speelt de hoofdrol in dit boek. Door zijn opsnijderij over Amerika sluit men hem buiten
de vriendenkring en eerst tijdens een storm,
wanneer ze gezamenlijk een dijk beschermen,
wordt de verhouding goed.

66

NEL VERSCHOOR-v. d. VLIS:

Een ontroerend mooi verhaal van de bekende
schrijfster Heleen, die hierin met grote vaardigheid het levensverhaal vertelt van Ruth,
die tijdens de oorlog in het gezin Van Laar
werd opgenomen.
Ruth ontdekt dat haar vader en moeder niet
haar „echte" ouders zijn en dat ze geen
echte broers heeft.
Ruth komt voor allerlei moeilijkheden en
vragen, waarvoor ze geen oplossing vindt,
maar die is er toch wel. Ieder die dit uitnemende boek leest begrijpt welk een belangrijke plaats het liefhebben van de naaste
in het leven inneemt.

Guus van Gouwe Gerrit
Meisjesboek 9-13 jaar. 64 blz., 8 ill., 2e druk.

68

De vriendinnen Jos, Hannie, Willy en Riet
genieten volop van de ijspret. Gouwe Gerrit
maakt deze nog vrolijker met zijn harmonica. Hij speelt straatversjes en Kerstliederen door elkaar. Als hij op een dag niet verschijnt, gaan de meisjes naar zijn huisje. Ze
beleven wel heel erg spannende ogenblikken wanneer Gerrit een der meisjes opsluit.
Gouwe Gerrit komt in 't ziekenhuis terecht
en Guus, zijn dochtertje, viert het Kerstfeest in de pastorie. Dit is voor het meisje
en voor haar vader het begin van een heel
wat beter leven.

Ergens in de wijde wereld
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W. G. VAN DE HULST:

Jongensboek 10-14 jaar.
80 blz., 10 ill., 6e druk.
Een onvergetelijk mooi kinderboek over een
kleine jongen, die door zijn zolderraampje
alleen maar naar „boven" kan kijken, naar
de verre, stille lucht.
Uit de hoge, heilige hemel, over de verre,
wijde wereld heen, weet God ook wat er
leeft in het hart van een jongetje op een
donkere zolder.

17
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W. G. VAN DE HULST:

Om twee schitteroogjes
Jongensboek 10-13 jaar.
80 blz., 14 ill., lie druk.
Het behoeft nauwelijks vermeld, dat de beroemde auteur van zo menig boeiend boek
over kleine en grote kinderen ook een groot
dierenvriend is. In dit spannende verhaal
komt duidelijk uit, dat dieren schepselen
van God zijn en het martelen van dieren,
voor welk doel ook, zonde is.
Voor velen geen overbodige les, die duidelijk
begrepen zal worden omdat zij is verwerkt
in een geschiedenis die de wangen doet
gloeien en de harten sneller doet kloppen.

70

JEANNE MARIE:

De laatste wagen
80 blz., 8 ill.
Meisjesboek 7-10 jaar.
Vader is aan een circus verbonden en het
gezin trekt met een woonwagen van plaats
tot plaats. Een vermoeiend en een ruw leven
ook. Het dochtertje Malia wordt ziek en
daardoor trekken ze niet verder. Malia leert
in het ziekenhuis bidden en dat wordt het
begin van grote verbeteringen in haar leven
en in dat van haar ouders.

staat een vijandschap, die ook, als ze van
school af zijn, voortduurt. Als ze op dezelfde
drukkerij gaan werken, komt er tengevolge
van diefstallen- die daar plaats vinden, een
verzoening - tot stand, die tot begrip en zelfs
tot vriendschap uitgroeit.
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JO KALMIJN-SPIERENBURG:

Ineke's Kerstlied
Meisjesboek 9-11 jaar.
14 ill., 2e druk.
80 blz.-,Voorraad beperkt.
Ineke heeft een mege stem. Op het Kerstfeest zal zij eeir'Paar soli zingen, maar daaruit komt oen grote teleurstelling voort, maar
ook eervinooie, opofferende daad.
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MAX DE LANGE-PRAAMSMA':

De reis naar de Rijn
van Rias en Roel,,
Jongensboek 7-10 jaar„, '

80 blz., 8 ill.

Beperkte voorraad.
Twee ondernemende knapen vertrekken
stilletjes voer een veertiendaagse reis, maar
al de eerste avond komt er een einde aan
hun avonturen.
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D. MENKENS-VAN DER SPIEGEL:

Van Jaap en Joop en
Janneke

Jongens- en Meisjesboel ,7=10 jaar.
80 blz., 8 111.
De kinderen tonen hun opofferingsgezindheid, maar wanneer het hondje, dat hen
80 blz., 10 ill, daarbij helpt, wegloopt en bij een ziek meisje
Jongensboek 9,42 jaar.
terechtkomt, moeten ze een wel heel moeibeslissing nemen.
Tussen Ke-és Kroon en Dirk Veidheim be-
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Kees Kroon

JEANNE MARIE:

GEBONDEN BOEKEN
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ken zelfs een spoor van Paulus, die hier op
welhaast dezelfde manier terechtkwam als zij.
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P. TERPSTRA:

Polderkinderen in de z9niér
K. NOREL:

Aaltje zoekt de herders
Jongens- en Meisjesboek 9-11 jaar.
80 blz., 10 ill.
Een prachtig verhaal over Aaltje en haar
broertje Wim, die met hun ouders van Delfzijl naar de Middellandse Zee varen. Als de
„Albatros" tengevolge van een storm voor
anker gaat in de buurt van een Arabische
stad, waaromheen herders hun schapen weiden, bezorgt Aaltje het schippersgezin uren
van grote ongerustheid. Ze gaat namelijk op
zoek naar de herders en men vindt haar
met een verstuikte voet terug in een der
herdershutten.

Jongens- en Meisjesboek 9-12 ja ir.
80 blz., 10 ill.
Beperkte voorraad.
Een paar knapen uit de Brekkenpolder komen lelijk in de knoei, maar ze worden gered en krijgen gelegenheid hun leven te
beteren.
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GO VERBURG:

Het water kwam!
Jongens- en Meisjesboek 10-15 ar.
80 blz,.,-1-6 ill., 2e druk.

Schipbreuk op Malta

De schrijver van h:et-bekende boek „Storm
over Nederland" Beft hier voor de jeugd
een beklemmende beschrijving van de
Februari-storm. De belevenissen van een gezin tijdens de rampdagen.

Jongens- en Meisjesboek 9-11 jaar.
80 blz., 8 ill.
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Dit verhaal geeft een overvloed van boeiende
gebeurtenissen met de varende familie, die
reeds velen kennen uit het boek „Aaltje zoekt
de herders". Ze varen naar de warmere
streken en als de storm hen overvalt, stijgt
de spanning ten top. Het schip loopt op een
rif en breekt in twee delen. De redding gaat
uiterst moeilijk, maar allen komen toch behouden op Malta aan land.
In de lange tijd die ze op Malta moeten
blijven beleven ze heel wat avonturen en
verrijken ze hun kennis bovendien. Ze zoe-

Dagoe de kleine bosneger

76
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K. NOREL:

ANNE DE VRIES:

Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar.
80 blz., 10 ill., 2e druk.
Dagoe, de dappere bosnegerjongen, over wie
Anne de Vries op zo boeiende wijze vertelt,
durft het aan de angst en het bijgeloof van
het dorp te trotseren door een hulpeloos
Indianenkind van een wisse dood te redden.
Door het grote succes was het noodzakelijk
reeds een tweede druk op te leggen.
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NEL VERSCHOOR-v. d. VLIS:

Ik heb nóóit wat!!
80 blz., 8 ill.
Meisjesboek 10-13 jaar.
Noortje Roos verveelt zich in haar vacantie.
Haar vriendinnen gaan logeren, maar zij
moet thuisblijven. Haar vader en moeder
hebben geen geld om uit te gaan. Zij heeft
nóóit wat! De afgunst sluipt haar hart binnen. Maar als ze gaat bessenplukken, heeft
ze op weg al een avontuur met een grote
witte geit. Ze ontmoet een jongen in wiens
leven alles zo rooskleurig lijkt, maar hij heeft
geen vader en moeder meer. En ze ontmoet
de altijd opgewekte Evelien en later maakt
ze kennis met haar kleine zusje, dat blind is.
Ook wordt ze nog betrokken in het leven
van een oude dame en dan kan ze zich
nauwelijks voorstellen, dat het nog maar zo
kort geleden is, dat ze boven stond te roepen,
dat zij nóóit iets had.
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NEL VERSCHOOR-v. d. VLIS:
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DICK VAN WAGENINGEN:

Zon in het oerwoud
80 blz., 9 ill.

Jongensboek 8-12 jaar.
Beperkte voorraad.

Hier wordt het gevaarvolle, soms geheimzinnige leven van Bona, de zoon van een
Afrikaans opperhoofd, beschreven.

120 CENT)
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C. M. v. d. BERG-AKKERMAN:

De verloren schoen
Jongensboek 9-11 jaar.

.96-12i, 10 ill.

Uit het kattekwaad dat- enige kwajongens
uithalen komt angst' voort, maar ook goeds,
want hierdoor maken ze kennis met de halfverlamde ,zedii van de boer bij wie ze appels
stelen, Eƒ groeit een mooie vriendschap tussen
d -ƒdngens en de rakkers ontdekken hoeveel
dankbaarheid ze verschuldigd zijn voor de
levensvreugde die voor hen zomaar onder
hun bereik ligt.

Ver van elkander

84

Jongens- en Meisjesboek 9-13 jaar.
80 blz., 8 ill.

Er op of er onder

Dit zo algemeen gewaardeerde, goedbeoordeelde verhaal beschrijft de ingrijpende gebeurtenissen in het leven van Kriek en Jan
van Dongen. Ze leven gelukkig tot het meisje
en de jongen vernemen, dat hun ouders besloten naar Nieuw-Guinea te gaan werken
voor de zending. De kinderen moeten in
Nederland blijven en zoals uit haar dagboek
blijkt, is Kriek vaak in opstand, wanneer ze
bij vreemden in huis moet.

Velen zullen verheugd zijn over de herdruk
van dit zeer spannende boek over de inneming van Den Briel. Prachtig wordt de
hoofdpersoon Joost Jacobs getekend in zijn
onstuimige, wispelturige jongensaard. In zijn
tweestrijd wint zijn medelijden het en hij laat
koster Jan op zijn vlucht voor de Geuzen ontsnappen, doch.... God zelf wreekt het kwaad.

W. G. VAN DE HULST:

Jongens- en Meisjesboek 10-15 jaar.
94 blz., 18 ill., 9e druk.

GEBONDEN BOEKEN

W. G. VAN DE HULST Jr.:

Tapje
Jongensboek 9-11 jaar.
96 blz., 11 ill., 2e druk.
Een boeiend, briljant geschreven verhaal over
een schippersjongen en de bewoonster van
een woonschip met haar poes. Japie gelooft
dat deze oude dame kan toveren en daaruit
komen heel wat angst en narigheid voort.
Eerst als er iets ernstigs gebeurt met de dame,
waardoor ze naar het ziekenhuis moet, komt
alles terecht. Hij, Japie, werd verdacht van
iets heel ergs, maar al heeft hij wel schuld
aan haar verdriet, hier staat hij toch heus
buiten.
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C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Dromelot
Meisjesboek 9-12 jaar.
96 blz., 10 i

96 blz., 8 ill.
Jongensboek 10-14 jaar.
In dit spannende jongensboek vormt een
boshut het middelpunt van vele avontuurlijke, maar ook van minder aangename gebeurtenissen.
Vooral Maarten en zijn familie, die door de
Februari-storm uit Zeeland zijn gekomen,
ervaren wat het is wanneer men onschuldig
wordt verdacht. Maar tenslotte worden alle
raadsels opgelost en kan het aangedane
kwaad met goed worden vergolden.
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2e druk.

Dr. J. ROELINK:

Gevaarlijke geheimen

Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar.
96 blz., 10 ill.
Een boeiend verhaal uit onze historie; uit
de dagen waarin de om het geloof vervolgden vaak spannende tijden beleefden.
Door de dappere medewerking van een paar
knapen kunnen de geheimen, die veel leed
zouden veroorzaken zo ze werden ontdekt en
in verkeerde handen vielen, in veiligheid
worden gebracht.
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Dit allergezelligste meisjefferhaal vertelt
over de vriendschap tuss Marijke en Tineke
en hoe deze in gev.•r komt wanneer de
dokter Marijke ve ekt zich het lot te willen aantrekken an een eenzaam, half blind
meisje. — D riendinnen leren hoe belangrijk het is iet altijd aan zichzelf te denken
en daa oor volgt er een blijde, gelukkige
tijd,
arin de eenzame Trijntje zonder onde
ge jaloezie volledig in de vriendschap
rdt betrokken.
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M. KAPITEIN:

De boshut

120 CENT)
85

87

Dr. J. ROELINK:

Het geheim van de
grijze reismantel
Jongens- en Meisjesboek 11-14Agar.
96 blz., 10-111., 2e druk.
Dat er vroeger, in de ti' an de Hugenoten,
heel wat viel te bel en, blijkt wel uit dit
spannende eerha.. Het vertelt over moeilijkheden, gev en en een vlucht. En het
ontsluiert
geheim van de grijze reismantel, een„-Wonder geheim en wel geen der
lezers--- al dit boek neerleggen voor hij het
he ontraadseld.

21
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MAX DE LANGE-PRAAMSMA:

Wat Roentje Robbedoes
leerde

Meisjesboek 9-11 jaar. 96 blz., 10 ill., 2e dr.
De schrijfster van vele bekende meisjesboeken, waaronder de Goud-Elsje-Serie, geeft
hier het boeiende verhaal over Roentje Robbedoes, van wie iedereen houdt. Maar ook
zij leert de schaduwzijde van het leven kennen en door Truida Schippers, die geen
vader meer heeft en wier moeder in een inrichting wordt verpleegd, begrijpt ze dat al
het goede waarvan zij dagelijks mag genieten, niet vanzelfsprekend is en zeker niet
iets waarop ze recht heeft.
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M. A. M. RENES-BOLDINGH:

Hansje van de hoge toren

96 blz., 8 ill.
Meisjesboek 8-11 jaar.
Een doktersweduwe maakt met haar drie kinderen een moeilijke tijd door. Ze wonen ergens in, maar kunnen gelukkig verhuizen
naar een kasteeltoren. Hansje verlangt erg
naar zijn vader, die hij nooit kende.
Tijdens zijn ziekte noemt hij de dokter vader
en de blijdschap van allen is wel heel groot
wanneer hij de dokter vader mag blijven
noemen, doordat zijn moeder met hem
trouwt.
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N. M. SCHOUTEN:

De paarden van de
postillon.

96 blz., 9 ill.
Jongensboek ,11-=14 jaar.
Onder de- Franse overheersing was het voor

jong en oud een spannende tijd. En in dit
boek vinden we vele avontuurlijke, gedurfde
daden, die hun hoogtepunt krijgen rond de
vordering van een paard.

135 CENT)
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NETTY FABER-MEYNEN:

Een nieuw begin
Meisjesboek 12 jaar en ouder.
112 blz., 10 ill., 2e druk.
Lot Vermeulen is door de komst van een
nieuwe leerling niet meer de eerste van de
klas en dat vervult haar met opstandigheid
en wrevel. Ze laat het meisje links liggen,
maar er gebeuren dingen, waardoor zij op
ongedachte wijze bijeen worden gebracht.
Dit mooie verhaal laat zien van welk een
onschatbare betekenis, juist in moeilijke omstandigheden, een christelijke levensovertuiging is.
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W. G. VAN DE HULST:

Ouwe Bram
Jongensboek 9-15 jaar.
112 blz., 12 ill., 14e druk.
De onvergetelijke geschiedenis van een eenzelvige man, die zich terugtrekt in de eenzaamheid, maar door de baldadige jeugd
niet met rust wordt gelaten. Ze maken hem
verdacht van diefstal en brandstichting.

GEBONDEN BOEKEN
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C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:
97

Vleugellam
Meisjesboek 9-12 jaar.

112 blz., 10 ill.

Een spannend, goed geschreven meisjesboek,
dat zeker een goed onthaal zal vinden, mede
om zijn duidelijke evangelie-verkondiging.
Reina's vader, de zee-officier, is hertrouwd
met een dame uit Tirol, die vroeger zangeres
was. Reina's moeder overleed toen Reina
nog een baby was.
Reina is sportief. Vooral zwemmen is haar
liefhebberij. Eens kan ze een kind van de
verdrinkingsdood redden, maar de gevolgen
blijven hierbij niet uit. Ze komt in het ziekenhuis terecht en wordt aan één been verlamd. Wat dit betekent begrijpt ieder.
Tijdens de ziekte van Reina klopt de Here
Jezus aan de deur van haar hart. God gebruikt een Indonesisch jongetje om het
evangelie te brengen aan een blank meisje.
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A. G. LAMERIS-BOLT:

Marientjes mooie zomer
Jongens- en Meisjesboek 9-11 jaar.
112 blz., 8 ill.
Inderdaad heeft Marientje een heerlijke
zomervacantie op Vlieland. Er zijn op het
eiland een heleboel vriendjes en vriendinnetjes uit verschillende plaatsen van het land,
die tezamen heel wat prettige, maar soms
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ook minder aangename dingen beleven. Ook
spannende, vooral wanneer de jongens een
bezoek brengen aan een gestrand schip en
door de vloed worden verrast. Op het nippertje worden ze gered en dat brengt de schrik
er in.
Zo zijn er vele gebeurtenissen, die in dit
boek spannend worden verteld.

K. NOREL:

Het Pinksterkamp der
zeeverkenners
Jongensboek 10-14 jaar.

110 blz., 14 ill.

Een heerlijk spannend boek van een schrijver, die de avonturen van de Hollandse jongens uit dit verhaal op wel bijzonder
boeiende wijze vertelt.
De zeeverkenners zijn knapen die voor geen
klein geruchtje vervaard zijn. Ze roeien en
zeilen als de besten. Op een van hun tochten
raakt het kompas zoek en dat is aanleiding
tot valse verdenking, waaraan eerst tijdens
het Pinksterkamp en door de redding van
Koen een einde komt.
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GRÉ VAN TIEL:

Anneke van de domeneer
Meisjesboek 8-12 jaar.

112'hlz., 10 ill.

Het knechtje van een„-sehipper heeft een
moeilijk leven, maar- door toedoen van
Anneke, het dochtertje van dominee Veerkamp, komt daarin een grote verbetering.
Anneke laat'hem niet in de steek, zelfs niet
als iedereen hem van diefstal verdenkt.

Op het Jarsileest uitg&reCkt aan.

~Lens de Zondagsseool:

ENE

BLAADJES

Jerstrnis is

„ltw tof bereidt Oe uit de kindermond"
idt/5-~:"it
DE PRIJZEN ZIJN ZEER LAAG:

Opdracht-blaadje A

100 ex.

Op het Kerstfeest uitgereikt aan:

250

ex. .

500

ex.

fl -. ƒ2.25

1000 ex

f4 —
f7 50

Wilt U bij bestelling s.v.p. duidelijk vermelden of U ontwerp A, B,
C of D wenst te ontvangent
Opdracht-blaadje B

op het kePstfeest 11.1tGEREIkt
aan

namens oe zonbagsschoot

ziet, ik veRkonbig u
.F20"LC BlijOsehap

Opdracht-blaadje C

kel2St1111S 19
Opdracht-blaadje D

23

Twee van blijdschap stralende mensen!
De oudste is de bekende auteur W. G. van de Hulst.
Dat is Rozemarijntje!
En de jongste.. . .?

Een èchte, lévende Rozemarijntje, want de vrolijke kleine die hier bij grootvader op de
stoel zit is het dochtertje van de tekenaar-schrijver W. G. van de Hulst Jr.
Zij werd genoemd naar Rozemarijntje uit de boeken.
Of deze Rozemarijntje evenveel avonturen wachten?
Te oordelen naar haar guitige gezichtje zéker!

De Rozemarijntje-Serie bestaat uit
vijf deeltjes

VIJF BOEKEN VOL VREUGDE,
LEVENSLUST EN ZONNESCHIJN!
24

Voor meisjes en jongens van 8 tot 12 jaar
bestaat er geen vreugdevoller geschenk dan
één of meer van deze stralend blije Rozemarijntje-boeken!
Alle gebonden in fleurige sierband en zeer
ruim geïllustreerd.
Slechts ƒ1.45 per deeltje.
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van grote mensen wint, op geestige wijze beschreven. Ze vindt in Rooie Pier een vriend
voor het leven. Dit mooie verhaal leert liefde
tot de naaste en een gezond gevoel voor recht.
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W. G. VAN DE HULST:

Rozemarijntje
10e druk.
De vader van de levenslustige Rozemarijntje
vaart op zee en als haar moeder ziek wordt,
komt ze in huis bij een erg deftige, kinderloze tante. Door haar opgewektheid en haar
natuurlijke vrolijkheid weet Rozemarijntje
ook het hart van deze moeilijke dame te
winnen.
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Rozemarijntje en de
zwarte jongen
3e druk.
Het harten-veroverende meisje, van wie de
mensen bijna zonder uitzondering gaan houden, ontmoet als ze op de winkel van Rooie
Piet past voor 't eerst de zwarte jongen met
zijn mand vol beeldjes. Als ze over zijn omstandigheden hoort, rust ze niet voor ook in
zijn leven de zon der blijdschap kan schijnen.

W. G. VAN DE HULST:

Rozemarijntje naar school
12e druk.
Rozemarijntje, niet gewend aan stilzijn en
rustig zitten, maakt door haar invallen de
hele klas in de war. Ries, een bang jongetje,
wordt door haar in bescherming genomen
en ze leert hem door haar prettige vrijmoedigheid zijn schuchterheid overwinnen.
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W. G. VAN DE HULST:

W. G. VAN DE HULST:

Rozemarijntje en Rooie Pier
6e druk.
Ook in dit ongeëvenaarde deeltje zijn de grote
hartelijkheid en de onopzettelijke manier
van Rozemarijntje, waarmee ze de harten

103

W. G. VAN DE HULST:

Rozemarijntje en de
oude juffrouw
2e druk.
In 1954 verscheen als jubileum-uitgave in
een bijzonder grote oplaag het vijfde deeltje
van de allerwegen bekende RozemarijntjeSerie.
Dit juweel van vertelkunst raakte binnen
een jaar geheel uitverkocht, waarom thans
opnieuw een groot aantal exemplaren werd
gereedgemaakt om de velen, die dit deeltje
nog niet bezitten, gelegenheid te geven het
zich direct aan te schaffen.
Hier ontmoeten we het zonnige, hartelijke
meisje in het ziekenhuis, waar zij een zegen
wordt voor een eenzame, verdrietige, oude
juffrouw.
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RIET CHARDON:

Toen Trix veertien was
Meisjesboek 14-17 jaar.
128 blz., 16 ill., 2e druk.
De vrolijke, intieme sfeer van warme liefde
in het gezin bezielt ook Trix, de plannenmaakster, de wildebras, de toch ook teerhartige bakvis.
Haar avonturen op school, haar meeleven in
de zorgen van het gezin, haar prachtige opofferingsgezindheid en alle jolige gebeurtenissen van haar vijftiende levensjaar met de
angsten en de glorie van haar examen, vormen de inhoud van dit kostelijke meisjesboek.
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Regina van der Hauw-Veltrnan:

Eskimo-boy
128 blz., 12 ill.
Jongensboek 9-12 jaar.
Nukki, de Eskimo-jongen, maakt een gewaagd plan, dat maar op het nippertje goed
afloopt. Onenigheid met de tovenaar van het
dorp drijft hem hiertoe. Ziek en half bevroren komt hij terecht bij Engelse landmeters, bij wie hij na geruime tijd hersteld
en geestelijk verrijkt vandaan komt.
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G. VAN HEERDE:

Moc'wah, de Tarki
128 blz., 13 ill.
Jongensboek 12-16 jaar.
Bij de „Toeareg", een wilde troep woestijnbewoners, gaat het niet zachtzinnig toe. Ze

roven en laten hun gevangenen als slaven
werken. Door Franse inmenging komt hieraan een einde en daarbij speelt de „blanke
man" een heel grote rol.

107

H. LOURENSE-:

Harm heeft pech!
128 blz., 8 ill.
Jongensboek 10-14 jaar. .
De lezers zullen intpn( meeleven met de
spannende kano-wedstrijd, maar meer nog
met hetgeen volgt, want de verdenking die
op een der jongens valt is geen geringe. Het
gaat o een mooie papegaai en op het eind
et duidelijk hoe alles toeging.
wor
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D. MENKENS-v. d. SPIEGEL:

Eenlingetje
Meisjesboek 11-13 jaar.
128 blz., 12 ill., 2e druk.
Tegenover Annie Hogendijk woont de dokter,
die een meisje in huis krijgt uit Indonesië.
Deze Map is een vrolijk type, die de kunst
verstaat haar moeilijkheden en haar verlangen naar haar broertje en ouders met lach
en scherts weg te duwen. Annie sluit vriendschap met haar en laat daardoor haar echte
vriendin Ger in de steek. Hieruit groeit
jaloezie 'en wantrouwen en veel, heel veel
verkeerd begrijpen. Eerst later groeit het
schuldbesef en kan de vriendschap worden
hersteld.

109

P. STOUTHAMER:

Tom Fox
Jongensboek 12-15 jaar.

128 blz., 9 ill.

Voorraad beperkt,,Evert sluit ,vrrendschap met een oude, eenzame zwerver, hoewel iedereen hem van erge
dingen verdenkt. Maar na een moedige redding wijzigen zich de gedachten over hem.

GEBONDEN BOEKEN
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GRE VAN TIEL:

Vader!. . . kom toch!. .
Jongens- en Meisjesboek 9-11 jaar.
128 blz., 9 ill.
Wim Velders en zijn zusje Josje zijn in huis
bij oom Niek en tante An. Hun moeder is
gestorven en hun vader werkt in Indonesië.
Als ook tante An sterft, komt een „juf" het
huishouden doen.
Later komen ze in huis bij oom Bertus en
tante Neel, stijve mensen, die de kinderen
niet begrijpen, waardoor er allerlei misverstanden ontstaan, die het leven onaangenaam
maken.
Ze zien erg naar de komst van hun vader
uit en reeds voor hij terugkeert krijgt hun
leven ineens een blijde wending.

1 11

GO VERBURG:

Joppie en Rap, de vredesduiven

128 blz., 8 111.
Jongensboek 9-12 jaar.
De schrijver van „Het water kwam
schreef opnieuw een kinderboek dat om zijn
vlotte manier van vertellen en de spannende
inhoud velen vreugde zal brengen.
Hans, Koos en Liesje krijgen na veel moeite
de felbegeerde postduiven. Maar dan kloppen
de kinderharten menigmaal onrustig van
spanning om de moeilijkheden die de diertjes veroorzaken. Op het laatst, juist voor
Kerstmis, komt er een verzoening tot stand,
die het leven van de duiven redt. Zij worden
hierdoor vredesduiven.

185 CENT)
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W. G. VAN DE HULST:

Peerke en z'n kameraden
Jongensboek 12-14 jaar.
141 blz., 12 111., 10e druk.
Een paar levenslustige knapen worden de
kameraden van Peerke, een tijdens de oorlog met verbrijzelde benen uit België meegenomen jongen.
Vooral omdat zijn grootvader, een oude vioolbouwer, weinig tijd voor hem beschikbaar
heeft, is de vriendschap van de jongens voor
hem van onschatbare waarde. Als Peerke
na drie jaar sterft, hebben de jongens de
troost, dat ze zijn moeilijke jaren hebben
verlicht en er zelfs vreugde in brachten.
Een onvergetelijk, ontroerend boek, dat de
schrijver zijn beste werk acht.
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RIE VAN ROSSUM:

Jetje uit het huis
Meisjesboek 12-16 jaar.
144 blz., 22 ill., 5e druk.
Iedere beoordelaar stak spontaan de loftrompet over dit prachtige meisjesboek. Om
er slechts één van te laten spreken: „Dit
Jetje uit het Huis is wel een zeer bijzondere
verschijning in het wereldje onzer jeugdlectuur. De eigenschappen die het boekje
een bijzondere waarde verlenen, zijn de
eigenschappen van het hart: de innigheid
en natuurlijke vroomheid, de tederheid en
mensenliefde, die het als een warmte van
binnenuit doorstralen," schreef o.a. de
Rotterdamsche Courant.
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ANNE DE VRIES
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P. STOUTHAMER:

De molens bij de plassen
Jongensboek 12-16 jaar.
144 blz., 28 ill., 3e druk.
Een boek vol spannende avonturen met
stropers en dieren. Jaap, die met zijn grootmoeder op een der molens woont, heeft hierin een groot aandeel. Hij verkent samen met
zijn vriend het „Vogeleiland" en leert zo de
dierenwereld liefhebben.
Grootmoeder en hij worden het slachtoffer
van laaghartige bedriegerij, waardoor hun
de zorg voor de sluis en een molen wordt
ontnomen. Eerst als Jaap zijn grootste vijand
het leven redt, wordt het onrecht hersteld.

V erkleine illustratie uit:
„Panokko en zijn vrienden"
28

is begonnen aan een nieuwe serie bijzonder boeiende boeken, onder de
serietitel:

KINDEREN VAN HET OERWOUD
Als eerste deel verschijnt thans het
mooiste en ook het spannendste kinderboek dat wij ooit van hem lazen:
115

Panokko en zijn
vrienden

Bestemd voor jongens en meisjes van
10 tot 90 jaar!
De bekende auteur beschrijft hier met
zeldzaam meesterschap het avontuurlijke, afwisselende leven van een Indianengezin uit het oerwoud. De belevenissen van de slimme moedige Panokko en zijn onverschrokken vrienden
zullen binnenkort bij vele duizenden
jongens en meisjes de wangen doen
gloeien.
Hoofdman Jaloekama werd gestoken
door een stekelrog en nu moet Panokko iedere dag voor het gezin op jacht.
Hij en zijn twee vrienden, ervaren
woudlopers en meesters in het nabootsen van welhaast ieder dierengeluid,
beleven de meest opwindende avonturen.
Als de hoofdman door handeldrijvende negers als gevangene wordt meegenomen, komen Panokko en zijn
vrienden pas goed in actie!
Tenslotte maken ze kennis met twee
blanke mannen: vrienden van de Indianen, die op zoek zijn naar een verongelukt vliegtuig en die tevens een
Boodschap brengen van grote waarde.
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GEBONDEN BOEKEN

210 CENT)
116

NEL VERSCHOOR-v. d. VLIS:

Herrie-Let
160 blz., 10 ill., 5e dr.
Meisjesboek 11-15 j.
Herrie-Let is wat wij zouden noemen een
opgewonden standje. De meisjes zullen van
ganser harte genieten en meeleven met die
dwaze, gevoelige en ook flinke Let en haar
drie vriendinnen.
Het zijn meisjes met heel verschillende
karakters, wat in het onstuimige H.B.S.leven sterk uitkomt.
Als een gouden draad loopt door dit levendige verhaal de gedachte, dat niet altijd het
geluk ligt in het vervullen van onze wens,
maar dat zeker zegen wordt verkregen, wanneer we bereid zijn een offer te brengen zo
dit wordt gevraagd.
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A. WAS-OSINGA:

De kinderen v5m-h-el
Ruige Veld'-:
Jongens- en Meisjesboek 10-14 j.

118

160 blz.

H. WESTERINK:

Tussen vriend en vijand
Jongensboek 10-13 jaar.
160 blz., 10 ill.
In dit zeldzaam boeiende jongensboek is
spanning, van begin tot het eind. Het is een
boek om wel tienmaal te lezen!
Het beschrijft de verdediging van Elborch
tegen de Spanjaarden. De Staatse troepen
trekken de stad binnen. Laat nu de vijanden
maar komen!

In de grootste spanning volgen we de gebeurtenissen die elkaar snel opvolgen. We
maken kennis met Lodewijck Beerninck, met
Evert Veghe en andere jongens die hun
dapper aandeel leveren in de strijd.
We leren Andries-met-de-oren kennen, de
spion en verrader en ook zijn opdrachtgever,
de geslepen schurk Ramini en de onverschillige muiter Lange Luyt.
Het mag een wonder heten, dat Lodewijck nog
op 't nippertje ontkomt aan het grote gevaar
dat hem en zijn vader boven het hoofd hing.

240 CENT)
119

W. G. VAN DE HULST:

Gerdientje
Jongens- en Meisjesboek 11-15 jaar.
184 blz., 26 ill., 10e druk.
Het gaat in Gerdientjes leven letterlijk en
figuurlijk stormachtig toe. Wij horen van
kans op dijkdoorbraak en overstroming.
Een door tegenspoed en tegenwerking hopeloos geworden vrachtrijder wil in een gure
nacht de dijk doorsteken, maar zover komt
het, mede dank zij Gerdientjes optreden,
niet.

250 CENT)
120

W. G. VAN DE HULST:

Jaap Holm en z'n vrinden
Jongensboek 10-16 j. 205 blz., 20 ill., 16e dr.
Dit mooie boek zou eigenlijk in geen enkel
huis waar jongens zijn, mogen ontbreken.
Hier vinden zij pas echte jongensavonturen,
compleet met de grappige, humoristische
trekjes, waardoor ook het leven van echte
jongens wordt gekarakteriseerd.

Ultdelingsmateriaal
Het mooist denkbare uitdelingsmateriaal, dit jaar aangevuld met het nieuwste
wat er op dit gebied in binnen- en buitenland voorhanden is.
Voor Dagscholen, Zondagsscholen, Kinderkerken, Jeugdbijeenkomsten en voor
Evangelisatie-doeleinden de mooiste, de ruimste keus!
NIEUW!

NIEUW!

BIJBEL EN JEUGD
Een serie karakteristieke uitbeeldingen van bijbelse onderwerpen, in sprekende kleurendruk, voorzien van onderschriften.
36 platen met voorstellingen uit het Oude en Nieuwe Testament.
Formaat 10 X 7% cm. Prijs per stel f1.50
Onderwerpen: Dankoffer van Noach (Gen. 8 : 15-22) — De torenbouw van
Babel (Gen. 11 : 1-9) — Jozef naar Egypte verkocht (Gen. 37 : 12-30) —
Mozes en de Egyptische prinses (Ex. 2 : 1-1Q) — De doortocht door de
Schelfzee (Ex. 14 : 1-31) — Het manna (Ex. 16 : 1-15) — Water uit de rotssteen (Dc. 17 : 1-7) — De twaalf verspieders (Num. 13 en 14) — Elia aan de
beek Krith (1 Kon. 17 : 1-7) -- Elia's offer op de Karmel (1 Kon. 18 : 1-46)
— David en Goliath (1 Sam. 17 : 1-58) — Zie, uw koning komt tot u (Za,oh.
9 : 9) — De geboorte van Jezus (Luc. 2 : 1-7), 2 X — De verkondiging van
Jezus' geboorte aan de herders (Luc. 2 : 8-15) — De wijzen uit het oosten
(Matth. 2 : 1-12) — De aanbidding van de herders (Luc. 2 : 16-20) — De
twaalfjarige Jezus in de tempel (Luc. 2 : 41-52) — De verloren penning (Luc.
15 : 8-10) — De terugkeer van de verloren zoon (Luc. 15 : 19-32) — De
opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Marc. 5 : 22-43) — Jezus de kindervriend (Marc. 10 : 13-16) — De zaaier (Matth. 13 : 3-23) — ,,Here, red
mij!" (Matth. 14 : 22-33) — Jezus en Zachéils (Luc. 19 : 1-10) — „Gij zijt de
Christus!" (Matth. 16 : 13-20) — Het „Hosanna" van de kinderen (Matth.
21 : 15-17) — De goede Herder (Joh. 10 : 1-21) — De zalving van Jezus
door Maria (Joh. 12 : 1-11) — De voetwassing (Joh. 13 : 1-20) — De instelling van het Avondmaal (Luc. 22 : 7-23) — De gevangenneming van
Jezus (Marc. 14 : 43-52) — De verloochening van Petrus (Marc. 14 : 66-72)
— Jezus naar het kruis geleid (Luc. 23 : 26-32) — „Het is volbracht" (Joh.
19 : 25-30) — De hemelvaart van Jezus (Luc. 24 : 50-53)

DE 10 GEBODEN
PRIJS BIJ
10 ex. á 5 cf.
25 ex. á 4 cf.
50 ex. á 31/2 ct.
100 ex. á 3 cf.
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DEZE KAART WERD FRAAI UITGEVOERD OP
KEURIG CARTON
BIJ UITSTEK GESCHIKT VOOR UITDELING ONDER
DE LEERLINGEN

NIEUW!

LOEMENPLAATJES
B

Serie I. Reproductie in zwart. Uitvoering
in meer kleuren. Formaat 51/2 X 4 cm.

In frisse kleuren uitgevoerd! Fijne, beschaafde beloningsplaatjes.
SERIE I: 49 in meer kleuren gedrukte bloemenplaatjes met teksten. Formaat 51/2 X 4 cm. Geperforeerde vellen. Prijs per vel f1.—.
SERIE II: 49 in meer kleuren gedrukte bloemenplaatjes met teksten. Formaat 51/2 X 4 cm. Geperforeerde vellen. Prijs per vel f 1. —.
Prachtig nieuw uitdelingsmateriaal!

Serie II. Reproductie in zwart. Uitvoering
in meer kleuren. Formaat 51/2 X 4 cm.

S.v.p. bij bestellen opgeven welke serie 13 wenst.

Voor OPDRACHTBLAADJES zie pag. 23.
Prijs per pakje van 24 st.

f 1■ 25

Gekleurde „Jones"-platen

In meer kleuren uitgevoerd, met onderschrift. Formaat
121/2 X 171/2 cm.

ONDERWERPEN:
1. De geschenken v. h. Oosten voor het kind. — 2. Het geloof van Paulus. — 3. De jonge Samuë1 hoort de stem van
God. — 4. Nebucadnezar en het wonder. — 5. Elia en de
weduwe te Zarfath. 6. De barmhartigheid van een prinses. — 7. Ik was blind, maar nu zie ik. — 8. De wonderbare
ontsnapping van Petrus. — 9. Komt allen tot Mij. — 10. De
herders en het Kind. — 11. Petrus gevangen. — 12. De
macht van Jozef. — 13. De steniging van Stef anus. — 14.
De genezing van de kreupele. — 15. De samaritaanse
vrouw. — 16. Maria bij het graf. — 17. Elia en Elisa gaan
over de Jordaan. — 18. Het gebed van Daniël. — 19. Zie
het Lam Gods. — 20. Elia bidt om regen. — 21. Abraham
en Izaak op de berg. — 22. Paulus voor Agrippa. — 23. Filippus doopt de moorse kamerling. — 24. Jezus, het kind
en de grote mensen.

Verkleinde reproductie in zwart.
Ware grootte 121/2 X 17 1/2 cm.
Uitgevoerd in meer kleuren.
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NIEUWE

3IJBELSE PRENTJES IN KLEUR

Van deze veelgevraagde prenten was reeds thans
een nieuwe druk nodig.
Ook aan de grootste vraag kan nu weer worden voldaan!
ONDERWERPEN:

Reproductie in zwart. Uitgevoerd in
Pk meer kleuren. Formaat 8 X 91 cm.

PRIJS PER PAKJE
VAN 20 STUKS

3

1.-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

De terugkeer van de verloren zoon (Luk. 15 : 20).
Gideon en de engel (Richt. 6 : 23a).
Het vrederijk (Jes. 11 : 6).
De voltooide schepping (Gen. 1 : 31).
Het kaf wordt verbrand (Matth. 3 : 12b).
Elia bij de weduwe te Zarfath (I Kon. 17 : 14).
Getuigen van Christus (Hand. 1 : 8a).
Liefde tot de naaste (Matth. 22 : 39b).
Jacob droomt (Gen. 28 : 15a).
De belofte in de regenboog (Gen. 9 : 11, 17).
Mozes en de dochter van de Pharao (Ex. 2 : 5).
Op reis voor het Koninkrijk van God (Hand. 1 : 8).
„In Samaria is een profeet" (II Kon. 5 : 3).
Ik berg Uw woord in mijn hart.... (Ps. 119 : 11).
Eerbied voor Gods Woord (Ps. 119 : 11a).
„Spreek, want Uw knecht hoort" (I Sam. 3 : 10).
Daniël verontreinigde zich niet! (Dan. 1 : 8).
De zaaier (Matth. 13 : 8a).
David en Jonathan (I Sam. 20 : 17b).
Gij zijt die man! (II Sam. 12 : 7).

Door deze serie gekleurde Bijbelse prentjes krijgt U
de beschikking over prachtig uitdelingsmateriaal.
De afbeeldingen zijn door hun frisse kleuren een
lust voor 't oog-en U zult er vele, zeer vele kinderen
heel erg blij mee kunnen maken.
20 gekleurde Bijbelse prentjes met onderschrift.

ELONINGSKAA.RTTES
GEWAARDEERD DOOR
LEERMEESTER EN LEERLING

De sierkunstenaar Jac. Nuiver ontwierp ze in 12 verschillende motieven.
Uitgevoerd in vierkleurendruk op stevig papier van prima kwaliteit.
32 verschillende teksten op geperforeerde vellen.
Een vel bevat 32 kaartjes in 12 verschillende motieven.
De prijs per geperforeerd vel van 32
kaartjes bedraagt /0.50;
bij 10 vellen gelijk /0.45 per vel;
bij 25 of meer vellen gelijk /0.40 p. vel.
Uitgevoerd in 4 kleuren.

BESTAANDE UIT DE
SERIES A EN B
MET IN ELKE SERIE
12 KAARTJES.
FORMAAT 6 X 8 CM

ONZE SERIE
ONDAGSSCHOOLKAARTJES

IN SERIE A ZIJN VERSCHENEN:
Heerlijk klonk het lied der eng'len — Roept uit aan
alle stranden — Als g' in nood gezeten — 0, 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 Scheepken onder Jezus' •hoede — De dierbre
Heiland is nabij — Laat de kinderen tot Mij komen.

cPrya
per env. van 12 kaartjes 171/2 ct.
bij 25 enveloppen per env. 15 ct.
bij 50 enveloppen per env. 14 ct.
bij 100 enveloppen per env. 13 ct.

Bij bestelling op te geven Zondagsschoolkaartjes
Serie A of Serie B.

GULDEN REGELS
n
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* In drie kleuren uitgevoerd

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 wegen — Juich, aarde, juich
alom den Heer!

Bede voor 't eten
Dankzegging na het eten
Hervormingslied
Avondzang
Achter Jezus 't kruis te dragen
Welke is uw eenige troost
De twaalf geloofsartikelen
De zeven kruiswoorden
Gebed des Heeren
De zaligsprekingen

Gedrukt in frisse kleuren op mooi carton. Zeer geschikt voor uitdeling.
U kunt de kaarten desgewenst gesorteerd ontvangen. Bij bestelling is het voldoende op te geven:
„Gulden regels", met vermelding van letter der gewenste soort.

cQryzerU
10 stuks á 8 cent; 25 stuks 'á
7 cent; 50 stuks á 6 cent; 100
stuks á, 5 cent; 250 stuks á
4 cent.

Formaat 12 X 161/2 cm.
FRIESE GULDEN REGELS: Straks ruist de moarn.
By de krás-peal. Triomf-sang. Jountiid.
Prijzen als voren.
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DE BEKENDE SERIE GEKLEURDE
VAN DE 44ULST-PRENTEN

Verkleinde reproductie
van één der 96 in meer kleuren uitgevoerde
Van de Hulst-prenten

De bekende schrijver van kinderboeken voorzag de platen van uitnemende vertellingen uit
de Bijbelse geschiedenis.
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 de onderwijzer of onderwijzeres zelf een
duidelijke voorstelling te geven van het te
vertellen verhaal.
Gedrukt op zwaar papier. Formaat 16 X
121/2 cm.
Het mooist denkbare uitdelingsmateriaal:
96 gekleurde platen, behandelende 24 Bijbelse
Geschiedenissen.
Uitsluitend per compleet stel verkrijgbaar.
PRIJS PER STEL

f 2.75

PLATEN iliji][[[ KUNST
De platen
zijn niet genummerd,
doch hebben de
volgende onderschriften:
Bij bestelling
is het voldoende op te geven:
„Platen Bijbelse Kunst",
met vermelding van het
hier gegeven nummer

1. Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt. 2. De
intocht in Jeruzalem. 3. Het laatste avondmaal. 4.
Gethsémané. 5. Het berouw van Petrus. 6. Jezus voor
Pilatus. 7. Zie, de mens! 8. De vrouwen bij het graf.
9. De Emmausgangers. 10. De aankomst der herders.
11. Simeon in de tempel. 12. De lofzang van Simeon.
13. De wijzen uit het Oosten. 14. De vlucht naar Egypte.
15. Laat de kinderen tot Mij komen. 16. Het verloren
schaap. 17. Jezus weent over de stad. 18. Jezus slapende
in het schip tijdens de storm. 19. De barmhartige Samaritaan. 20. De goede Herder.

PRIJS SLECHTS15 CENT
PER EXEMPLAAR
Bij getallen,
hetzij van één soort,
hetzij gesorteerd
naar keuze van de besteller,
zijn de prijzen als volgt:
25 ex. af 0.10; 50 ex. á /0.09;
100 ex. á /0.08; 250 ex. á /0.07.
Formaat 32 X 25 cm.

Het behoort tot de
goede gewoonte, de
leerlingen bij het
verlaten der Dagen Zondagsschool
een diploma uit te
reiken. Deze diploma's zijn in twee
soorten verkrijgbaar.

Diploma A

Modern uitgevoerd diploma

voorstellende „De Jonge Timothens door zijn
moeder onderwezen". Uitgevoerd in kleurendruk
op mooi stevig papier.
Formaat 301/2 X 221/2 cm.
Prijzen: 1-9 ex. á 25 cent; 10-24 ex. á 23 cent;
25-49 ex. á 21 cent; 50-99 ex. á 18 cent; 100 of
meer ex. á 15 cent.

In fraaie kleuren gedrukt op mooi stevig papier.
Formaat 25 X 39 cm.
Prijzen: 1-9 ex. á 25 cent; 10-24 ex. á 23 cent;
25-49 ex. á 21 cent; 50-99 ex. á 18 cent; 100 of
meer ex. á 15 cent.
Desgewenst wordt tegen vergoeding door ons
ieder gewenst inschrift ingedrukt.

:'›oopkactrt-naar een ontwerp van Jac. Nuiver.
Een, blijvende herinnering aan een der
hoogtepunten in het leven.
Een Doopkaart, die smaakvol is uitgevoerd op 4 pagina's crème carton in driekleurendruk.
Deze kaart biedt gelegenheid de naam, de geboortedatum, de doopdag en de plaats in te vullen.
Bovendien is er ruimte gereserveerd voor de naam
van vader en moeder, de handtekening van de predikant en de Dooptekst.
I

Prijs per ex. 10.15; bij 50 ex. 10.10 per ex.; bij 100 ex. 10.09 per ex.; bij 250 ex. /0.08 per ex.
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10 KAARTEN
NAAR ONTWERPEN VAN
JAC. NUIVER
Uitvoering en model als van gewone prentbriefkaarten.
De kaarten zijn prachtig geschikt voor uitdeling op Zondagsscholen en Dagscholen. Verenigingen, die zich op het gebied van Evangelisatie bewegen,
maken er een dankbaar gebruik
van, terwijl ook kerkelijke gemeenten ze bezigen voor toezending aan hun zieke leden.
Bovendien vormen ze een prachtig middel om met de velen, die
zich van de Kerk afzijdig houden, op hoogtijdagen contact te
onderhouden.
Vanzelfsprekend zijn ze door
een ieder als prentbriefkaart te
bezigen.

Prijs per pakje van 10 stuks f 1 .rwri
EEN PAKJE VAN 10 STUKS BEVAT DE VOLGENDE KAARTEN:
Kerstkaarten: Daar is uit 's werelds duist're wolken
Ere zij God
Ziet, Ik verkondig u grote blijdschap
Te Bethlehem geboren
Algemeen:
En als Ik van de aarde verhoogd ben
Dit is een getrouw woord
Strijd de goede strijd des geloofs
Want allen die door de Geest Gods geleid worden
Maar Gode zij dank
Paaskaart:
Geloofd zij de God en Vader

KERSTLIEDEREN
SERIE I:
1. Hoe zal ik U ontvangen.
2. Stille nacht, heil'ge nacht!
3. Komt allen te zamen, komt, verheugd van harte.
4. 0 Kindeke klein, o Kindeke teer.
5. De herdertjes lagen bij nachte.
6. Laat het loflied vrolijk rijzen.

PRIJS:

50 ex. /1.50
100 ex. /2.60
250 ex. /5.75

SERIE II:
1. De aarde was in nacht verzonken.
2. Komt, verwondert u hier, mensen.
3. 't Eng'lenheir kwam nederdalen.
4. Herders, hebt gij niet vernomen.
5. Sterre van 't oosten, wil nog eens verrijzen.
6. Dankt, dankt nu allen God.

Om het instuderen te vereenvoudigen hebben we de liederen laten harmoniseren.
De prijs van de muziek van elke serie is: 1 ex. á 15 cent; 10 ex. à 121/2
cent; 25 of meer ex. á 10 cent.

KAART VAN PALESTINA

PRIJS f 4.20

BEWERKT DOOR J. VAN DE PUTTE.
Deze wandkaart heeft een grootte van 148 X 116 cm. Uitsluitend nog
verkrijgbaar in 2 losse vellen.

BELIJDENISPLATEN A EN B

ter herinnering aan de Openbare Belijdenis in de Nederlandse Hervormde Kerk (bestelletter A) en in de Gereformeerde Kerk (bestelletter B), ontworpen door de sierkunstenaar
Jac. Nuiver. Gedrukt in vier kleuren, op stevig houtvrij papier. Formaat 35 X 25 cm.
DE PRIJS BEDRAAGT: 1-9 ex. á 25 cent; 10-24 ex. á 23 cent; 25-49 ex. à 21 cent;
50-99 ex. à 18 cent; 100 of meer ex. á 15 cent.
De royale uitvoering is er op berekend, dat deze plaat, voorzien van de namen van predikant of ouderling, als document van blijvende waarde kan worden ingelijst.
Bij bestelling gaarne duidelijk op te geven: Belijdenisplaat A of B.
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VERTEL- EN VOORLEESBOEKEN
M. A. M. RENES-BOLDINGH:

„Wat de schrijver zegt is zo behartigenswaardig voor ieder die met kinderen omgaat, dat
ik dit boekje in ieders handen wens."
Het Zondagsblad.

De weg van het Licht

W. G. VAN DE HULST:

Bijbel voor de jeugd. Ruim geïllustreerd door
Gunhild Kristensen.

Om het kind

Thans verscheen de vierde, opnieuw bewerkte, uitgebreide druk van

Geb. /7.90. Bij afname van 25 en meer ex.
/7.25.
Voor leden N.Z.V. /6.90. Bij 25 ex. /6.25.
Het meest waardevolle afscheidsgeschenk bij
het verlaten van Zondagsschool of Dagschool.

Geb. /4.50.

W. G. VAN DE HULST:

Stille Dingen

Zie pag. 2 van het omslag.

M. A. M. RENES-BOLDINGH:

Het Licht wint
Kerstvertelboek.

3e druk.

Vertellingen voor en over het kind.
Prachtige voorleesstof.

Geb. /3.50.

5e druk.

Geb. /4.50.

Wie moet vertellen of voorlezen vindt hier
twaalf prachtige verhalen.

RIE VAN ROSSUM:

Vrijwel alle beoordelaars bevelen dit boek van
harte aan.

Klein Gloria

SARA E. GOSSELINK:

Kerstvertellingen.
Geb. /4.90.
„Hulde aan de schrijfster!" zegt o.a. het Groninger Kerkblad.

's Konings herberg
Vertaald door Ds. J. Streefland.

Geb. /2.90.

Een fraai Kerstgeschenk en voor menigeen
die voor het Kerstfeest vertelstof zoekt, een
uitnemend hulpmiddel.

W. G. VAN DE HULST:

Zeven Kerstvertellingen
3e druk.

Geb. /5.90.

Zie pag. 2 van het omslag.

Verhalen voor de Kersttijd
2e druk.
Geb. /5.90.
„Met vreugde hebben wij deze bundel met 10
uitgezochte Kerstvertellingen begroet. Iedereen kent Anne de Vries als schrijver en verteller van formaat."
Kind en Zondag.

GREETH GILHUIS-SMITSKAMP:

„Nu moet je eens
luisteren ..."

W. G. VAN DE HULST:

Het vertellen
3e druk.

ANNE DE VRIES:

Geb. /3.75.

Een waardevolle instructie voor ieder die
goed wil vertellen!

Om uit voor te lezen aan kleuters van 4 tot
Geb. /3.90.
7 jaar.
Een werkelijk prachtig kinderboek met leuke
verhaaltjes, alleraardigste versjes en veel
plaatjes in kleur van Rie Reinderhoff.
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JO KALMIJN-SPIERENBURG:

De kinderen van de
Stelnalp

Jongens- en Meisjesboek 12-15 jr. Geb. /4.90.
„Nu ik dit boek gelezen heb, kan ik zeggen,
dat ik in Zwitserland geweest ben. Ik heb de
bergen gezien, de huizen, de mensen, het
leven van ouderen en jongeren, het leven van
licht en schaduw.
....Zo kon het geheel uitermate pakkend
worden en de taal gespierd zijn. Hier is de
schrijfster in topvorm. Een pracht cadeau
voor de jongelui!"
Herv. Gemeenteleven v. Zeist.
C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

JEUGDBOEKEN
K. VAN DER GEEST:

De schrik der Wadden
Jongensboek 12-15 jaar. Vlot geïllustreerd.
Geb. /4.50.
G. TEN HAAGE BLANK:

Stormvloed

Bestemd voor jongens en meisjes van 12 jaar
en ouder.
Geb. /3.90.
„Het is een spannend verhaal over de ramp
in Februari 1953 en als klein document van
historische betrouwbaarheid heeft het zijn
betekenis en wellicht zijn blijvende waarde."
De Christenvrouw.

De tweeling van
,,Helmzicht"

Jongensboek 10-14 jaar. 2e druk. Illustraties
Geb. /3.90.
van Jan Lutz.
jaar, die
15
tot
„Menige robbedoes van 10
's winters binnen moet blijven en niet naar
hartelust kan ravotten, zal met vuurrode
wangen niet ophouden met het lezen van dit
boek, voor het helemaal uit is."
Het boek van nu.
C. TH. "JONGEJAN-DE GROOT:

Een veelbewogen zomer

Jongens- en Meisjesboek 12-15 jaar. IlluGeb. /4.90.
straties van Jan Lutz.
„Een vrolijk en avontuurlijk boek voor jongens en meisjes. Wij bevelen dit mooie boek
van harte aan! Elke jongen en elk meisje zal
iets in dit boek vinden, wat hem of haar bijDe Herv. Kerk.
zonder treft."

de ELKE - SERIE
Een nieuwe serie boeken voor meisjes van 9 jaar en ouder.
Elke met haar zonnig karakter, haar durf, haar vrijmoedigheid en haar vrolijke aard zal stormenderhand het hart veroveren van alle Nederlandse
meisjes!
I. Emma Gndel: ELKE. Geb. f3.50.
Een zonnig boek vol levenslustige avonturen.
II. Emma Gndel: ELKE OP DE ZONNEHOF. Geb. /3.50.
De ondernemende Elke beleeft hier een onvergetelijke zomer.
Uitvoeriger beschrijving van deze prachtboeken vindt U achterin deze catalogus op pagina 3 van het omslag.

38

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Inge

Meisjesboek 14-17 jaar. 3e druk. Illustraties
van Johanna Bottema.
Geb. /3.90.
„Een fris, fleurig boek, dat meisjes van 16 en
17 jaar en ook ouderen best bevallen zal. De
kennismaking met de zonnige levensblijheid
van de pittige en spontane Inge kan alleen
maar goed doen. Een boek dat z'n derde druk
ten volle waard is."
Kerkbl. v. d. Geref. K. te 's Hage.

MAX DE LANGE-PRAAMSMA:

Annewieke

Meisjesboek 13-16 jaar. Illustraties van Rie
Reinderhoff.
Geb. /4.90.
„Deze schrijfster heeft naam gemaakt met
haar uitstekende boeken van Goud-Elsje.
Wat in dit boek ook weer treft is de gezonde,
blijde sfeer. Zeer hartelijk beveel ik dit aan."
Groninger Kerkblad.

MAX DE LANGE-PRAAMSMA:

Mieke van de Rozenlaan

boek over een aardig, vlot meisje, dat „bakvissen" graag zullen lezen."
Geref. Kerkbl. v. Drente.

HELEEN VAN RAMSHORST:

Als je maar durft!

Meisjesboek 12-14 jaar. 2e druk. Illustraties
Geb. /4.90.
van Rie Reinderhoff.
In het Radio Jeugdjournaal werd o.m. over
dit boek gezegd:
„Nu zou ik wel willen, dat we tijd hadden om
jullie wat voor te lezen uit het boek, dat ik
heb gelezen. Dit is nu eens een voorbeeld van
een uitstekend meisjesboek. Zo bijzonder aardig geschreven, dat het een plezier is om het
te lezen."

Meisjesboek 14-18 jaar. Illustraties van
Geb. /4.50.
Nans van Leeuwen.
„De zin van het boek is in de titel uitgedrukt: mensen met durf slaan zich wel door
de levensmoeilijkheden heen.
Conclusie: een vlot geschreven meisjesboek,
Jonge Handen.
dat er zeker in zal gaan."

FR. OUWERKERK-BAKKER:

Geb. /4.90.
Jongensboek 9-15 jaar.
„Jongens, wat zul je een prettige uren hebben. Een goed verzorgde uitgave, een spannend boek met allerlei avonturen!"
Het Radio Jeugdjournaal.

Marion
Geb. /4.50.
Meisjesboek 14-18 jaar.
„Een aardig, opgewekt, levendig geschreven

P. TERPSTRA:

Storm op het Ijselmeer

IN DE GOUD-ELSJE-SERIE IS THANS HET ZESDE DEEL VERSCHENEN!
Het draagt de titel:

RIET BERKHOUT

Aarzel geen ogenblik! Bestel het direct!
De bekende Goud-Elsje-serie van Max de Lange-Praamsma bevat thans de
volgende delen:
Geb. ƒ 3.90
Goud-Elsje, 9e druk
„3.90
Goud-Elsje verlooft zich, 7e druk
„ 3.90
Goud-Elsje draagt een dubbele naam, 7e druk
„3.90
Nog is het lente voor Goud-Elsje, 6e druk
„4.90
Goud-Elsje na de grote storm, 5e druk
„4.90
Het boeiende nieuwe deel: RIET BERKHOUT
Illustraties en omslagen verzorgd door Rie Reinderhoff.
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IN DE

ster-reeks

verschijnen jaarlijks de vier beste meisjesromans, die bovendien op aantrekkelijke voorwaarden verkrijgbaar zijn.
Iedere drie maanden, te beginnen met October 1955, verschijnt er een van
deze prachtige boeken:
1. Regina van der Hauw-Veltman: DE WEG NAAR HUIS
2. Co van der Steen-Pijpers: IK WIL NIET ALLEEN ZIJN
3. C. Th. Jongejan-de Groot: MARIAN'S VERGISSING
4. Jo Kalmijn-Spierenburg: FRANSJE VINDT HAAR WEG
Prijs per deel f4.90. Wanneer U echter intekent op de vier delen van de SterReeks slechts /3.90 per deel.
Leest IJ vooral het prospectus dat bij deze catalogus is ingesloten.
Het is van het grootste belang, dat U zo spoedig mogelijk een ingevuld bestelbiljet inzendt.
De hierna volgende titels uit de Ster-Reeks zijn alle direct te leveren. Prijs
/4.90 per deel. Bij bestelling van de vier delen gelijk slechts /3.90 per deel.
1. Max de Lange-Praamsma: JOOS VAN HEEK VLIEGT UIT
2. Lenie Kruikemeier: ALLES IS VEEL
3. C. Th. Jongejan-de Groot: JOKE'S OFFER
4. M. A. M. Renes-Boldingh: DE KLEINE BLAUWE BLOEM
In de Ster-Reeks verschijnen de bèste meisjesromans van het jaar!

NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS:

Het boek van Inge Brands
Roman voor meisjes van 17 jaar en ouder.
Geb. /4.50.
„Het is een grote-meisjesboek zoals we er
méér kennen van Nel Verschoor, vlot geschreven en dat onze meisjes iets geeft."
De Christenvrouw.
„Een eerlijk verhaal van blijdschap en verJeugd en Evangelie.
driet en.... genade!"
ANNE DE VRIES:

Reis door de nacht
De storm steekt op
Ochtendgloren

/5.50.
/5.50.

Spannende boeken over het ondergrondse
werk.
„Je moet een geboren verteller zijn als Anne
de Vries om zo ongekunsteld en waar 't gewone leven uit die buitengewone dagen te
kunnen vertellen en dan op een manier, dat
het voor velen ook een zegen kan worden."
Ons Kerkblad.
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ROMANS
GRACE M. BOYNTON:

De riviertuin

/5.40.
„Dit is een voornaam boek!" Friesch Dagbl.
„Vele mensen komen er in voor, scherp geAlg. Dagblad.
observeerd, raak getekend."

HANS VAN ASSUMBURG:

Tournee

/5.40.
„Het bevat interessante wetenswaardigheden
over leven en gebruiken van de Papoeabevolking en over de moeilijkheden, die het
bestuur ondervindt om hun leiding te geven.
Een spannend verhaal over een zeer avonBoekenschouw.
tuurlijke tocht."
J. D. BROWN:

Dominee in Dixie

/5.40.
„Deze recensie is een volkomen spontane, ze
komt ongevraagd uit mijn pen. Toevallig
kwam dit boek mij in handen. En.... het
werd een ontdekking! Het is een rijk boek!
Ik hoop dat het in veler handen en in vele
Noorderlicht.
bibliotheken komt!"

DE NOBEL-REEKS
BIEDT U:
• De beste romans in een kostelijke uitvoering, tegen de helft van de prijs,
dat is slechts f2.70 per boekwerk!
• Een abonnement op de Nobel-Reeks kost slechts f0.90 per maand! Daarvoor ontvangt U ieder kwartaal een prachtige roman.
• De Nobel-Reeks biedt U de meest voordelige gelegenheid om een eigen
boekenverzameling aan te leggen.
• Voor het aanbrengen van één nieuwe abonnee beloont de Nobel-Reeks U
met een gratis keus van twéé boekwerken uit een lijst van ruim zeventig
titels.
• Als abonnee hebt U vele voordelen, die in de wereld van het boek hun
weerga niet vinden!
• kunt zich abonneren door het zenden van een briefkaartje aan Uw boekhandel of aan Adm. Nobel-Reeks te Nijkerk, waarop U vermeldt: Ik abonneer
mij op de Nobel-Reeks tot wederopzegging, doch minstens voor de thans
lopende jaargang.
Uw naam en adres vermelden en de zaak komt in orde!
In de mooie nieuwe jaargang verschijnen:
1. K. Norel: DE VROUW ALBERDIEN (Sept. '55)
2. Go Verburg: BOONTJE, HET APENMEISJE (Dec. '55)
3. Dignate Robbertz: MAN TE ROER (Maart '56)
4. Jo van Dorp-Ypma: GELIEFDE ZOON (Juni '56)
Zorg dat er iets goeds te lezen is in Uw gezin! Neem een abonnement op de
Nobel-Reeks.
Uitgebreid prospectus op aanvraag gratis verkrijgbaar bij Administratie
Nobel-Reeks, Nij kerk.
Deze uitgaven zijn buiten serieverband verkrijgbaar á f5.40.

De gave, boeiende romans van
COR BRUIJN:

Arjen
/6.50.
Met illustraties van Anton Pieck.
Een sterk boek over sterke mensen van het
mooie eiland Terschelling.

Muziekmeester Adriaan

/5.90.
3e druk.
„Prettige uren zal men met deze spannende
Herv. Gooi.
roman doorbrengen."

waarvan de geschiedenis die het verhaalt op
dit eiland plaats vindt, is ook een juweel."
Geref. Kerkbode.

Strijd om den Eenhoorn
4e druk.
/8.90.
Illustraties van Anton Pieck.
De schrijver heeft zich geheel ingeleefd in de
geest van de oude conservatieve molenaars
en uit die geest een doorvoeld werk geschreven.

Simon en Johannes
/5.40.

Vlucht naar het eiland

„Cor Bruijn is een prima verteller, die sfeer
te scheppen en taal en stijl uitnemend
/7.90. weet
verzorgt. Een fris, boeiend boek!
„Terschelling is een juweel. En dit boek,
Vrouwenpost.
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K. VAN DER GEEST:

Janneke

/5.40.
„Een boek om enthousiast over te zijn. Volgens mijn oordeel evenaart dit boek „Bartje"
Friesche Kerkbode.
van Anne de Vries."

P. A. DE GROOT:

Dokter in het oerwoud
Geïllustreerd met een groot aantal foto's.
/8.90.
Als U van boeken houdt over vreemde landen en vreemde volken, moet U dit prachtige
boek beslist lezen.
„Dit boek heeft ons aangegrepen."
Vrouwengeluiden.

G. VAN HEERDE:
LILLIAN BUDD:

Sneeuw in April
/5.40.
ongeeen
beschrijft
boek
dit
„Inderdaad....
lukkig huwelijksleven. Maar al het andere is
zo groot en zo vol van een zich altijd gevende
liefde, dat men dit romantische boek na
lezing verrijkt een plaats inruimt in zijn boeFriesch Dagblad.
kenkast."

FRITHJOF E. BYE:

Sterke machten
/5.40.
Groot formaat.
Een ongemeen boeiende roman over de rusteloze jager Alv Udda.

MARIE VAN DESSEL-POOT:

Het eiland in de verte
/5.40.
Tekeningen van Bantzinger.
„Marie van Dessel-Poot heeft in haar boek
op boeiende, ja, onnavolgbare wijze uiting gegeven aan het verlangen van ieder mens naar
Nw. Vl. Courant.
schoonheid en geluk."

JAN FABRICIUS in samenwerking met
ANNE DE VRIES:

De ring van de profeet
/5.40.
„Wij hebben van dit boek genoten, het pakt
de lezer zozeer en boeit hem in die mate, dat
wanneer men het weglegt de huisgenoten zeggen: hoe komt ge aan zo'n kleur? Hoger lof
kunnen we de auteurs niet geven."
Kerknieuws.
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Onder de clockenslagh
/7.50.
van Nunspeet
Waardevolle beschrijving van het ontstaan
en de ontwikkeling van Nunspeet op de
Veluwe.

JOH. HIDDING:

Heuvings haardstee

/4.90.
Met illustraties van Anton Pieck.
„Deze roman overstelpt de lezer niet met een
veelheid van psycho-analytische puzzles,
maar laat hem gezonde, normale, eerlijke,
echt levende mensen ontmoeten."
Dagbl. v. Coevorden.

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

De groene kamer
Illustraties en stofomslag van Rie Reinder/5.40.
hoff.
Uit dit allercharmantst verhaal uit lang vervlogen tijden stralen ons goedheid, warmte
en geluk tegemoet.

JAAP KOLKMAN:

Walvis aan stuurboord

Geillustreerd met vele tekeningen en 28 pagina's foto's van Hannes de Boer. Geb. /5.90.

GERA KRAAN-VAN DEN BURG:

Ik voor jou

De huwelijksroman van Cato en Fritz Kohl/5.90.
brugge.
„Een prachtig en verheffend boek. Zulke boeken moesten meer geschreven worden. We
kunnen het hartelijk bij u aanbevelen."
Nw. Haagsche Crt.

Ds. N. B. KNOPPERS en
Ds. A. C. J. VAN DER POEL:

Hemelpiloot
Verlucht met een groot aantal foto's. /3.50.
Het laat op sprekende wijze zien welk een
hemelsbreed verschil er ligt tussen de arbeid
van een predikant in dorp of stad en van die
op een vliegbasis.
MARIA DE LANNOY:

Clara Maria
Deze boeiende roman beschrijft het leven van
een jonge vrouw die op haar twintigste jaar
blind wordt.
K. NOREL:

Mannen van Sliedrecht

J. W. OOMS:

Lidia en de zigeuners

/5.40.
„Dit werk van Ooms behoort tot onze beste
christelijke romanliteratuur."
Nw. Prov. Gron. Courant.
ANTON PIECK e.a.:

Spiegel van Staten en
Steden
Groot formaat.
/7.50.
Verlucht met ruim honderd illustraties van
Anton Pieck en 32 platen over een hele pagina, waarvan vele in meer kleuren.
„Een boek dat een zeldzaam juweel is tussen
de reisverhalen en dat bij alle verzorging
goedkoop is gehouden. Men neme het ter
hand of men oud is of jong."
Kennemer Dagblad.

/4.90.
Een, sterk boek over de kerels die door hun
werk de naam van Nederland in heel de
wereld een goede klank bezorgen.

M. A. M. RENES-BOLDINGH:

K. NOREL:

De Vier Winden

Vrouwvolk aan boord

/5.40.
„Dit boek geeft een reëel beeld niet alleen
van de ontwikkeling van de scheepvaart in
het Groningerland, maar ook van de spanningen die zich als gevolg van deze ontwikkeling vooral in het schippers-familieleven
openbaarden."
Regionale Omroep Noord.

Geb. /5.40.
In deze boeiende roman, die ook een plaats
kreeg in de Bijwagen van de Nobel-Reeks,
wordt op levendige wijze de strijd beschreven
tussen twee generaties Geurts. — Een harde,
vaak verbitterde strijd met als inzet de familietraditie.
WOUTER VAN RIESEN:

FENAND VAN DEN OEVER:

„Dokterom

Laat mij maar zwerven

Een doktersroman uit Friesland.

Illustraties van Anton Pieck.
/4.90.
Een heerlijk boek! Over de haringvangst,
over het zeemansleven, de koopvaardij en de
„wildemansvaart"."

DIGNATE ROBBERTZ:

FENAND VAN DEN OEVER:

„Lest Best"

2e druk.
/4.50.
P. J. Risseeuw schreef: ,De auteur blijkt in
het binnenschippersleven uitstekend thuis te
zijn."
FENAND VAN DEN OEVER:

Moeder, leer me nog eens
lopen ... !

/5.40.
Een kernachtig en spontaan geschreven boek.
De geschiedenis van stoere mannen van de
zee.

/5.40.

Govert

/5.40.
„Een goed boek, dat we graag aanbevelen."
De Christenvrouw.
RIE VAN ROSSUM:

De gestolen roos

Geb. /5.40.
Het huwelijksleven van twee jonge mensen,
die met allerlei vragen van de moderne
„huwelijkstrouw" in aanraking komen.
RIE VAN ROSSUM:

De jongen met de toverfluit
Geb. /1.50.
De levensgeschiedenis van de begenadigde
schrijver W. G. van de Hulst.
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De boeken
die in prachtige,
moderne uitvoering
en
in handig formaat
in deze reeks
worden ondergebracht,
krijgen bij
het lezende publiek
een uitgesproken
voorliefde
en waardering
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eur-Reeks
De Keur-Reeks bevat uitsluitend waardevolle boeken, die tegen uiterst lage prijzen beschikbaar zijn.
Cadeau-boeken bij uitstek!
In soepele, afwasbare plastic-banden.
Het zijn alle boeken die IJ beslist wilt bezitten. Doe
Uw keus!
f 3.50
Anne de Vries: BARTJE
Deze vlotte editie bezorgt Bartje dagelijks vele
nieuwe vrienden.
Anne de Vries: BARTJE ZOEKT HET GELUK
/3.50
Wie eenmaal kennis maakte met de pientere Drentse
jongen door middel van „Bartje", zal geen aansporing meer nodig hebben zich ook het kostelijke vervolg aan te schaffen.
Anne de Vries: HILDE
/3.50
Deze parel uit de 'Nederlandse literatuur is een
altijd welkom geschenk!
Cor Bruijn: SIL, DE STRANDJUTTER
/3.90
Een roman zoals er in Nederland slechts enkele
verschenen.
Marie van Dessel-Poot: TOEN DE HERTEN
13.50
RIEPEN
En ook deze zeer boeiende roman uit de Ardennen
is weer verkrijgbaar. Een knap en een bloedwarm
geschreven boek. Oprecht, eenvoudig en direct!
Fenand van den Oever:
/3.50
BROOD UIT HET WATER
Als nieuwe uitgave in de Keur-Reeks is thans verschenen de zeldzaam spannende, echt-Hollandse
roman over de Noordzee-vissers.
Op elke bladzijde waait de frisse wind van de
Noordzee tegen je aan en elke regel ruist als het
geluid dat zo eigen is aan de plaats waar wind en
water het wel en wee bewaren.
/3.50
Aage Falk Hansen: DE KRANTENMAN
De krantenman Olsen is een goedgehumeurd mens
met een treffende slagvaardigheid en een warm
hart. Een wijs man, die het nieuws van vandaag
verkoopt, maar met meer liefde nog dat van de
eeuwigheid cadeau geeft.

P. STOUTHAMER:

dooi voor het verzetten van de kerkelijke
bakens, vooral op het gebied van cultuur en
Nw. Rotterd. Crt.
ontspanning."

Het Land achter de landen

Mr. G. TH. VERHAREN:

/4.90.
„Zijn aparte stijl roept een heimwee op naar
de eindeloze polders, waarin de boer zijn
arbeid moeizaam, doch met vreugde verricht.
En daarin zijn geluk vindt." Utr. Nieuwsbl.

/5.40.
Het avontuurlijke leven van Dorus de vrijbuiter. Vlot en boeiend, geladen met ironie
en toch ook vaak ontroerend door de menselijkheid die naar voren komt.

L. H. STRONKHORST:

ANNE DE VRIES:

Kinderen der mensen

Wij leven maar eens

/5.90.
„Ik ben heel blij met dit boek, waarmee
Stronkhorst als romanschrijver een opmerkelijk debuut gaf."
Ontmoeting.
GO VERBURG:

Storm over Nederland
/4.90.
Met 16 pagina's foto's uit de Rampgebieden.
„Ontzagwekkend heeft Verburg de strijd
tegen de woeste watergolven weten te tekenen, ontroerend is zijn beschrijving van de
menselijke reacties."
De Typhoon.
GO VERBURG:

Dominee aan de ketting

Deining om Dorus

/5.40.
„Een boek om van te smullen. Een rijke aanwinst voor onze christelijke literatuur."
Geref. Kerkb.
ANNE DE VRIES:

En nergens op de wereld
/2.25.
De geschiedenis van een Rotterdams achterbuurtjongetje.
„In sobere woorden wordt deze jongen door
Anne de Vries getekend, met tal van fijngevoelde trekjes."
De Christenvrouw.
ANNE DE VRIES:

Hilde

/6.90.
„Een warm, recht uit het hart opgeweld plei-

(toneelbewerking van J. Ubink). Ing. /2.50.
Recht van opvoering bij afname van tenminste 10 ex. è., /2.25.

GEDICHTEN

JACQUELINE E. VAN DER WAALS:

ELISABETH CHEIXAOU:

Gebroken kleuren

Het Maanschip

Bloemlezing uit haar gedichten. 7e druk.
Geb. /3.90.

Gebr. /2.50.
„Er is door het inwendig vuur, gepaard met
een bloeiende en dikwijls fijn-genuanceerde
zintuiglijkheid, warmte en vaart in deze
poëzie!"
Wending.
ELISABETH CHEIXAOU:

Witte Donderdag
3e druk.
Gebr. /2.90.
„In deze bundel zingt een warm kloppend
vrouwenhart zijn verrukkingen uit met een
gratie en onbevangendheid, die betoveren."
Jo Kalmijn-Spierenburg in Vrouwenpost.

Iris
5e druk.

Gebr. /3.25.

Nieuwe verzen
8e druk.

Gebr. /3.75.

De grote belangstelling die er in 't algemeen
voor deze gedichten bestaat laat zich wel
heel duidelijk aflezen uit de met een vaste
regelmaat op elkander volgende herdrukken.
Dit jaar verschijnen deze bundels alle in een
nieuwe druk!
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MIA VAN OOSTVEEN:

Dit is 't verhaal van
Mensenhart
3e druk. Rijmvers met platen in vier kleuren.
Gebr. /3.90.
Een nieuwe druk van dit prachtige, boeiende
rijmvers dat kostelijk is uitgegeven. Het verhaal van een mensenhart op weg naar de
eeuwigheid.

MARTIEN BEVERSLUIS:

De Krans der uren
Handtekening en vignetten van Maarten
Dubbelman.
Geb. /7.90.
Een bundel ontroerende verzen, waarin
tevens werd opgenomen een gedeelte van de
correspondentie tussen Martien Beversluis en
Okke Jager.
Een krans der uren — een gang door het
leven van allen, van iedereen. Van morgenschemer tot vesper, van voorjaar tot winter,
van bloeien tot sterven!
Okke Jager schrijft o.m.: „Uw „Krans der
uren" heb ik gelezen; het was niet een bezigheid, maar een ervaring!
Alleen vanuit een diepe eenheid hebt u de

opvallende eenheid van conceptie kunnen bereiken, waardoor uw bundel een oase van
harmonie is geworden in de poëtische warwinkel van deze chaotische tijd!"

LEVENSVRAGEN EN SEXUELE VOORLICHTING
ERNST MICHEL:

Het huwelijk

Geb. /8.90.

Een anthropologie van het geslachtelijk samenzijn.
Ingeleid door Prof. Dr. J. H. van den Berg.
Vertaald door Dr. T. J. Langeveld-Bakker.
„Het zal," aldus de schrijver, „de lezer gauw
duidelijk zijn, dat ik bij de definitie en beoordeling van het geslachtsleven, zijn ziekten en
uitwassen, uitga van een andere mensbeschouwing dan de meeste schrijvers op psychiatrisch gebied en daarom ook een andere
methode ter genezing nastreef dan de enkel
psychologische."

Dr. F. BLOEMHOF:

Wat maakt gij van uw
huwelijk?

Geb. /4.90.
Bespreking van allerlei vragen die in het huwelijk naar voren komen. Het behandelt: Omgang van jongens en meisjes; Geneeskundig
onderzoek vóór het huwelijk; Echtscheiding;
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Geboortebeperking en sexuele opvoeding in
het gezin.
„Zo schaft dit boek betrouwbare raad. Het
dwingt tot bezinnen. En is dat in onze dagen
overbodige luxe?" zegt De Rotterdammer.

Ds. H. A. VISSER:

Nieuwe „Trou-ringli"
3e druk.

Geb. /5.90.

„Als er nu jonge mensen bij me komen om
over hun huwelijk te praten, weet ik welk
boek ik hen zal aanraden. Maar het is een
boek van veel wijder belang dan alleen voor
bruidsparen. Ik zou het aan alle ouders, aan
alle opvoeders in handen willen geven."
Ds. A. de Voogd in de Delftsche Kerkbode.

HEDWIG HOPF-USCHER:

Als kinderen vragen ...
Voor Nederland bewerkt door Jo KalmijnGebr. /1.75.
Spierenburg.
„Een keurig uitgegeven boekje, dat de ouders
waardevolle wenken geeft bij de opvoeding
van hun kinderen, vooral op sexueel gebied.

Dr. Hopf, een Zwitserse vrouwenarts, zelf
moeder, kent de problemen door en door en
spreekt er op een eenvoudige, ernstige manier
over. Zij 'zal zeker velen door dit werkje kunnen helpen." De Rottérdamsche Kerkbode.

LYDIA SPITTEL:

Jeugdliefde
Voor Nederland bewerkt door Jo KalmijnGebr. /1.75.
Spierenburg.
„Een mooi boekje, dat een eerlijke boodschap
bevat aan jonge mensen en hun ouders. Het
is duidelijk en boeiend geschreven en wijst
aan ouders en opvoeders een weg in de richting van het vertrouwelijk gesprek, van hart
tot hart, dat zo onontbeerlijk is bij het leiding

geven aan hun kinderen, vooral op het gebied
van liefde en huwelijk."
De Rotterdamse Kerkbode.
C. POSTMA (arts):

Stippellijnen in het
sexuele leven
voor jongens van 13-18 jaar.
2e druk.

Geb. 12:75.

Jhr. H. DE RANITZ (arts):

Stippellijnen in het
sexuele leven
voor meisjes van 13-18 jaar.

Geb. /2.75.

STICHTELIJKE UITGAVEN
Dr. M. J. ELZINGA:

Heil en genezing

Geb. /3.50.
„Dit boek geeft een zeer heldere, ongeforceerde uiteenzetting van al de begrippen die
bij de gebedsgenezing ter sprake komen.
Daardoor is dit boek geworden tot een uitstekende inleiding over al de vragen die met
ziek-zijn en gezondheid samenhangen."
Leeuwarder Crt.

H.W.S.:

Nieuw Bijbels Dagboekje

voelen, voor zieken en voor hen die op ziekenbezoek gaan.

Dr. A. J. RASKER:

Gezondheid, gebed,
genezing
Geb. /3.25.
Dr. G. J. Streeder zegt tot theologen en niettheologen over dit boek waarin het vraagstuk
van genezing op gebed wordt behandeld o.a.:
„Lees en herlees dit geschrift!"

16e druk. Omvang 380 blz. Op mooi houtvrij
papier, in zwart linnen band met goud opGeb. 13.50.
druk.
Een onmisbaar dagboek, dat reeds tienduizenden lezers telt.

Dr. A. A. VAN RULER:

M. E. OUWEHAND:

Dr. A. A. VAN RULER:

Het groeiende kruis

Geb. /5.90.
„Het is een voorrecht zó de bijbel te kunnen
lezen en deze eigen beleving op zo bescheiden
wijze aan anderen door te geven, hun daarmee een goede leerschool tot een nieuwe ontmoeting met dit oude boek openend."
Nw. Rotterd. Crt.

Jhr. H. DE RANITZ:

De moed om ongelukkig
te zijn
Geb. /4.90.
2e druk.
Een boek voor mensen die zich ongelukkig

Heb moed voor de wereld
Zes en dertig morgenwij dingen over het boek
Geb. 15.90.
Zacharia.

Het Onze Vader

Geb. /2.50.
„Ik beveel het hartelijk aan als geschenk voor
hen die belijdenis doen, en aan allen die voor
hun gebeds- en geloofsleven graag goede hulp
Herv. Leeuwarden.
aanvaarden."

Ds. H. A. VISSER:

Dingen waar je mee zit

Geb. 15.90.
„Wij zouden dit boek niet alleen gaarne in
handen der jongeren zien, doch ook in hanPrisma.
den van vele ouders."
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Ds. H. A. VISSER:

Perspectief
Geb. /5.90.
(Dagboek).
„Dit boek richt zich speciaal tot jonge mensen, die in hun eigen taal worden aangesproken. Fris en origineel. Moge dit boek met zijn
pakkende en grijpende gedachten zijn weg
vinden tot veler hart."
Reveille.
Dr. A. VAN WILLIGEN:

Onze zieken

Geb. /4.90.
„Men vindt in dit mooie boek een hoofdstuk

over „Ziekenbezoek", verder over „het gebed
voor de zieken", ten slotte korte overdenkingen om een zieke voor te lezen en de „Ziekentroost".
Dit is een boek waar men wat aan heeft."
's-Gravenhaagse Kerkbode.
Ds. H. H. W. ZEGERIUS:

Soldaat van Christus
Lekenspel voor de Paastijd.
Gebr. /0.75.
Recht van opvoering bij afname van 10 ex.
Voor iedere volgende opvoering is /5.— verschuldigd.

NIEUWE SERIE ONZE TIJD
Uitgaven waarin de meest actuele onderwerpen op Theologisch, Kerkelijk en Maatschappelijk terrein worden behandeld.
KARL BARTH:

De Zondag

Geb. /2.25.
Een gedeelte uit de Dogmatiek van Barth,
vertaald door Ds W. M. van Asperen en Dr.
J. M. van Minnen.
KARL BARTH:

Gezond zijn en ziek zijn
Geb. /2.25.
„Voor hen die zich ernstig over dit onderwerp
willen bezinnen, biedt het boekje van Barth
Ziekentroost.
gedegen studiemateriaal."
KARL BARTH:

A. BRAAKMAN:

Met de Christenheid van
alle eeuwen
Geb. /2.25.
Een verhelderende bespreking van de Apostolische Geloofsbelijdenis.
Dr. W. F. DANKBAAR:

De tegenwoordigheid van
Christus in het Avondmaal
Geb. /1.90.
„Een uitstekende lezing, die zeker dienen kan
om de gedachten over dit belangwekkend
probleem te ordenen."
In de Waagschaal.

Het Gebed

Geb. /2.25.
„Men kan dit lezen en herlezen zonder dat
men het ooit als „uitgelezen" uit de hand
leggen zal."
Prisma.
Dr. H. BERKHOF:

Crisis der
Middenorthodoxie
3e druk.
Geb. /2.50.
Alle bladen van enige betekenis wijdden een
uitvoerige bespreking aan dit voor ieder die
enigszins bij de Kerk is geïnteresseerd hoogst
belangrijke boek.
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Dr. A. A. VAN RULER:

Kerstening van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs
Geb. /2.25.
„Wanneer mijn introductie tot dit rijke en
boeiende geschrift meerderen aan de overweging van deze problemen zou zetten, zou
mij dit alleen maar kunnen verheugen."
's-Gravenh. Kerkb.

Dr. k A. VAN RULER:

H. C. TOUW:

Theologie van het
Apostolaat

Het Evangelie
en de moderne mens

Geb. /2.25.
„Dit geschrift zet het denken in beweging en
verwarmt het hart. Van harte ter lezing en
overweging aanbevolen."
De Herv. Kerk.

Geb. /2.50.
„Het gesprek tussen Christen en Humanist
las ik met belangstelling. Het boekje is zó geschreven, dat onze groepen er met grote
dankbaarheid en zegen gebruik van kunnen
maken."
In Dienst der Kerk.

THEOLOGISCHE EN ANDERE BELANGRIJKE UITGAVEN

Serie: BIJBEL EN
ARCHAEOLOGIE
door Prof. André Parrot, hoofdconservator
van het Musée du Louvre. Leider o.a. van
archaeologische expedities in 1VIesopotamië.
Ingeleid door Prof. Dr. M. A. Beek.
Gedocumenteerd met een groot aantal foto's,
kaarten en illustraties.
Deze waardevolle serie zal ongeveer 10 delen
omvatten. Intekenaars op de gehele serie genieten een reductie van tenminste 10 0/0.

Inleidend deel:
Op zoek naar een verzonken wereld

Intekenprijs /6.75. Los /7.50.
Inhoud: De verzonken stad herrijst; Het heldendicht der archaeologen; 5000 jaar beschaving; De bijbelse geschiedenis in haar Oosterse entourage.

Deel I:
De Zondvloed en de Ark van Noach

Intekenprijs /3.50. Los /3.90.
Deel II:
De toren van Babel

Intekenprijs /3.50. Los /390.
Deel III:
Ninevé en het Oude Testament

Intekenprijs /4.25. Los /4.75.
Vervolgens zullen in deze serie het licht zien:
De tempel van Jeruzalem.
Golgotha en het Heilige Graf.
Handschriften van de Dode Zee.
De kleitafels van Mari.
Samaria.
Vr der Chaldeeën.
„De Nijkerker Uitgeverij heeft iets groots
ondernomen. Zij doet een serie van ongeveer
10 delen over Bijbel en archaeologie het licht
zien. Hiermee bewijst de firma ons een grote
dienst. Zo toch krijgen wij niet alleen uitvoerige en uitermate leesbaar de gehele geschiedenis en het resultaat van de opgravinvingen, 'k zou bijna zeggen tot op de huidige
dag, maar worden hier constant de verbindingslijnen blootgesteld die er zijn met het
Oude Testament.
Persoonlijk zie ik gretig uit naar het verder
spreken van de stenen."
Herv. Gemeenteleven v. Zeist.
„Een belangrijke boekenreeks over de opgravingen in het Nabije Oosten. De deskundige
en bekwame schrijver heeft een boeiende beschrijving gegeven van de opgravingen in de
laatste eeuw. Mooie foto's maken alles veel
duidelijker, zodat we als 't ware ingeleid worden in een oude beschaving, die veel te maken
heeft met vele personen en toestanden uit de
Gereformeerd Weekblad.
Bijbel."
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auteur bekende phenomenologische wijze beschreven.
Aantrekkelijk en bevattelijk is de stof behandeld, zodat ik het graag aanbeveel aan iedereen, die in de ruimste zin van het woord
zielzorg beoefent."
Tijd en Taak.
Dr. J. H. VAN DEN BERG:

Psychologie van het
ziekbed
4e uitgebreide druk.

Gebr. /1.90.

Dr. S. F. H. J. BERKELBACH VAN DER
SPRENKEL:

Het gebed
Altijd Zondag

Geb. /3.50.
Een waardevolle toelichting op Zondag XLV
tot LII van de Heidelbergse Catechismus.

Twee delen
Prijs per deel geb. /7.50.
Handboek voor het catechetisch onderricht
door Ds. C. Aalders, Ds. B. van Ginkel en
Dr. P. ten Have.

Christus en de machten

KARL BARTH:

Hoofdsom der heilige leer
Geb. /4.50.
„Dankbaar begroeten wij deze Nederlandse
uitgave van de voordrachten over de apostolische geloofsbelijdenis, welke Barth in Bonn
hield."
Weekbl. v. d. N.H. Kerk.
Dr. J. W. BEEREKAMP:

De jeugddienst
zijn geschiedenis, principe en opzet.
Geb. /6.50.
Dr. J. H. VAN DEN BERG:

Dr. H. BERKHOF:

Geb. /2.90.
Paulus' prediking aangaande de machten.
„Dr. Berkhof verstaat de kunst om theologie
tot een levende en actuele wetenschap te maken."
Leids Herv. Kerkbl.
Dr. H. -BERKHOF:

Geschiedenis der Kerk
6e druk. Ruim geïllustreerd.
Geb. /9.90.
Een uitgebreide nieuwe druk, aangevuld met
de belangrijkste kerkelijke gebeurtenissen tot
heden toe.
Dit standaardwerk bewees al jarenlang zijn
onmisbaarheid, die het voornamelijk dankt
aan zijn eenvoudige, glasheldere en daardoor
voor een ieder begrijpelijke beschrijvingen,
die men geboeid kan lezen.

Psychologie en
Dr. H. BERKHOF:
theologische anthropologie Gods ene kerk en onze vele
2e druk.
Gebr. /1.50.
De belangwekkende inaugurele oratie gehou- kerken
den bij de aanvaarding van zijn ambt als bijzonder hoogleraar in de pastorale psychologie
en psychopathologie in Utrecht.
Dr. J. H. VAN DEN BERG:

Over neurotiserende
factoren
2e druk,
Gebr. /1.50.
„Het thema van deze inaugurele rede is hoe
onze tegenwoordige samenleving krachtens
eigen aard psychische stoornissen veroorzaakt. Deze oorzaken worden op de van de
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Gebr. /1.75.
„Lees het rustig en laten we ons dan eens
afvragen of we nog aan de kant durven blijven staan als ergens het gesprek gaat beginnen."
Ons Orgaan.
Dr. M. H. BOLKESTE!N:

Het Heilig Avondmaal
Geb. /1.10.
Uiteenzetting der betekenis van het Avondmaal aan de hand van het Avondmaalsformulier.

Dr. J. DE BRUIJN:

Thomas Chalmers en zijn
kerkelijk streven
Geb. /7.50.
„De schrijver zet aan het denken voor de
situatie in Nederland, de arbeid in de parochie, de worsteling van de Kerk een Christusbelijdende volkskerk te zijn, de mogelijkheden
voor hereniging en de gevaren van verflauwing en vervlakking."
Dr. Lekkerkerker.

JOHANNES CALVIJN:

De Artikelen
van de Faculteit der Heilige Godgeleerdheid.
Gebr. /2.25.
Bondige uiteenzetting van de verschillen tussen Rooms-Katholicisme en Reformatie.

W. FABER:

Wijsgeren in. Nederland
Geb. /6.90.
„Het boek is helder geschreven en zeer geschikt als inleiding in de historie van de wijsbegeerte in Nederland." Friesche Kerkbode.

H. H. FARMER:

Dienaar des Woords

Geb. /1.—.
Voor predikanten en kerkgangers die een
juiste prediking op prijs stellen een waardevol boek.

Dr. ARMAND FIOLET O.F.M.:

Een Kerk in onrust om haar
belijdenis

2e druk.
Geb. /7.50.
Een goed gedocumenteerde, zeer objectieve en
voor allen een zeer waardevolle studie over
het ontstaan van de richtingenstrijd in de
Ned. Herv. Kerk.

Prof. Dr. JOH DE GROOT (f) en
Prof. Dr. A. R. HULST:

Macht en Wil

Geb. /7.50.
.,Wij wensen, dat er in onze prediking iets
meer zal komen van deze oudtestamentische
religie. Wanneer het daartoe komt, heeft dit
mooie boek een ontzaglijke dienst bewezen
aan de ganse kerk.
Kerk en Theologie.

Dr. TH. L. HAITJEMA:

Nederlands Hervormd
Kerkrecht

Dit voor alle kerkelijk geïnteresseerden belangrijke standaardwerk werd drastisch in
prijs verlaagd van /15.— tot /7.50.
„Het is een handboek, dat men telkens weer
ter hand neemt. Het heeft waarde voor langere termijn. Iedere predikant, kerkeraad,
kerkvoogdij, diaconie kan er winst mee doen."
In de Waagschaal.

Dr. TH. L. HAITJEMA:

Schrift en Kerk

Geb. /17.50.
Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van
het 30-jarig Hoogleraarsambt van Prof. Haitjema.

Dr. J. KOOPMANS:

Kleine Postille

2e druk.

Geb. /3.75.

Een klein meesterwerk, dat naar oude reformatorische voorbeelden een jaarcyclus van
predik-teksten kort behandelt, in de eerste
plaats voor predikanten, maar ook voor vele
anderen.

Dr. G. VAN DER LEEUW:

Sacramentstheologie

Geb. /8.50.
„Dit boek is bij uitstek geschikt om het gesprek over de verhouding van Woord en
Sacrament weer op gang te brengen en tot
verheldering van de situatie bij te dragen."
De Herv. Kerk.
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nen als confrontatie met het zo typerend naoorlogse denken over mens en wereld."
Nederl. Theol. Tijdschrift.
Dr. G. C. VAN NIFTRIK:

Zie, de Mens!

Geb. f9.90.
Beschrijving en verklaring van de Anthropologie van Karl Barth.
„Hier wordt ieder, die bewust wenst te leven,
binnen geleid in het machtige gebouw van
De Vrije Natie.
het wijsgerig denken.
Dr. 0. NOORDMANS:

Het Koninkrijk der
Hemelen

Dr. K. H. MISKOTTE:

De kern van de zaak

Geb. /2.90.

De meest fonkelende inleiding tot het geloof
van de Kerk heden ten dage, waarin verdisconteerd is al wat de nieuwere dogmatische
doordenking van het Credo aan bevrijdende
inzichten heeft gewonnen.

Een culturele tijdspiegel.

Prof. H. CH. PUECH en
Prof. Dr. G. OUISPEL:

Op zoek naar het
Evangelie der Waarheid

Dr. K. H. MISKOTTE:

Grensgebied

Geb. /3.90.
Toelichting op Zondag VII tot XXII van de
Heidelbergse Catechismus.

Geb. /7.90.

Samengesteld door Willie C. Snethlage.
Voor ieder die het werk van Dr. Miskotte
enigszins kent een zeldzaam waardevol boekwerk.

Geb. /2.90.
(De Codex Jung).
Dit boek geeft een overzicht van de betekenis
van de in Egypte gevonden Koptische codex,
de voorlopige vertaling van een deel er van
en een verslag van de jacht op de documenten.

Pro regno pro sanctuaria

Dr. G. C. VAN NIFTRIK:

Kleine Dogmatiek

Vierde totaal herziene, belangrijk uitgebreide
Geb. /9.90.
druk.
„Dit boek aankondigen is een vreugde omdat
het kan zijn een warme aanbeveling."
De Gereformeerde Kerk.

Geb. /40.—.
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van
de GOste verjaardag van wijlen Prof. Dr. G.
van der Leeuw.
Dr. A. J. RASKER:

Christelijke politiek
Gesprek over de theocratie.

Dr. G. C. VAN NIFTRIK:

De boodschap van Sartre

Geb. /8.90.

„De eerlijkheid in het luisteren en weergeven
van Sartre's denkbeelden en het uitspreken
van eigen Bijbels-gefundeerde levensovertuiging maken dit boek uiterst geschikt om voor
oud en jong, christen of niet-christen te die52

Geb. /3.90.

Dr. A. J. RASKER:

Het gezag van de
Heilige Schrift

Gebr. /1.25.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van
het ambt van Hoogleraar aan de Universiteit
te Leiden.

Dr. M. VAN RHIJN:

Gedachten en gestalten
uit de Evangeliën
Deel I, 2e druk.
Geb. /4.90.
Deel II.
Geb. /5.90.
„Dit boek van de Utrechtse hoogleraar, die
hier in boeiende, verhalende trant diverse
gedeelten uit het Nieuwe Testament behandelt, is o.i. onmisbaar voor persoonlijke studie,
zowel als voor clubs en verenigingen."
De Rotterd. Kerkbode.

S. P. DE ROOS

Postille uit het
Oude Testament

Geb. /5.90.
Een nieuwe uitgave die zeer welkom zal zijn.
Deze bundel preekschetsen voorziet in een
steeds bestaande behoefte aan preekschetsen
over stof uit het Oude Testament. Door
meestal twee teksten aan te geven belichten
Oud en Nieuw Testament elkaar.
Als inwerking in de tekst en aanloop tot de
prediking zal deze Postille bijzonder goede
diensten bewijzen.

Dr. P. A. VAN STEMPVOORT:

Eenheid en Schisma

Geb. /6.90.
„Voor de discussie inzake het probleem van
de oecumene levert dit boek een belangrijke
bijdrage. Maar voor de liefhebbers van N.T.isch detailonderzoek valt er nog heel wat te
genieten, wat de moeite van het overwegen
meer dan waard is."
In de Waagschaal.

Dr. A. A. VAN RULER:

Dr. P. A. VAN STEMPVOORT:

Bijzonder en algemeen
ambt

De allegorie in Gal. 4 : 21-31
als hermeneutisch
probleem

Gebr. /3.50.
„Ieder onzer, die mee wil praten in de discussie over het ambt, moet van dit boek
grondig kennis nemen." In de Waagschaal,

Gebr. /1.25.

Dr. A. A. VAN RULER:

De belijdende Kerk in de
nieuwe kerkorde

Gebr. /1.50.
Gegevens en besprekingen over de nieuwe
kerkorde.

Dr. A. A. VAN RULER:

De vervulling van de Wet
Geb. /15.—.
Een dogmatische studie over de verhouding
van openbaring en existentie.

Dr. W. A. VISSER 'T HOOFT:

Droefenis en grootheid
der Kerk

Geb. /1.—.
Een heldere, pakkende inleiding in de hoofdvragen t.o.v. Kerk en Wereld.

Een boek dat in heel Nederland grote
belangstelling zal krijgen!
Een opzienbarende verhandeling over
de apokriefe boeken!
De eerste zestien van de radiolezingen
van Dr. P. A. van Stempvoort, welke
door tienduizenden met gespannen
aandacht werden gevolgd, zijn thans in
boekvorm verkrijgbaar, onder de titel:

Waarheid en verbeelding rondom het
Nieuwe Testament
Geïll. met o.a. 11 etsen van Albrecht
Drer.
Geb. /7.90.
Achterin deze catalogus, op pagina 4
van het omslag, vindt U een uitvoeriger aankondiging. Lees die vooral, want
dit boek zult U beslist willen bezitten..
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Dr. H. DE VOS:

Inleiding tot de
Wijsbegeerte

Geb. /9.90.
„Voor wie zich in de wijsgerige problematiek
oriënteren wil geeft dit boek een voortreffelijke leidraad."
De Bazuin.
Dr. H. DE VOS:

Verdraagzaamheid
Gebr. /1.—.
Deze inaugurele rede laat de problematiek
van het wezen van de verdraagzaamheid in
zijn ganse samenhang zien.
Dr. H. DE VOS:

Nieuwe Testament
en Mythe

Gebr. /3.50.
In dit boek behandelt de auteur de opvattingen van de bekende Duitse theoloog Bultmann, wiens „ontmythologisering" zoveel
hoofden en harten in beweging brengt.

DE PREDIKING VAN HET
NIEUWE TESTAMENT
Theologische commentaar onder redactie
van Dr K. H. Miskotte en Dr. H. van Oyen.
Dr. M. H. BOLKESTEIN:

Het verborgen Rijk

Dr. H. DE VOS:

Het Evangelie naar Markus.
Geb. /14.90. Intekenprijs /13.50.

Het Christelijk. Geloof

Dr. H. VAN OYEN:

Geb. /8.90.
„Een boek als dit bezaten wij nog niet en wij
hadden er dringend behoefte aan. Het is een
dogmatiek voor •iedereen geworden, die een
belangrijke invloed zal kunnen krijgen onder
het kerkvolk.
Catecheten zullen er met vrucht gebruik van
kunnen maken; mannenverenigingen en
kringen zullen het kunnen behandelen; kerkeraadsleden en gemeenteleden, die vaak
klagen over het gemis aan een eenvoudige
en leesbare weergave van de christelijke leer,
kunnen hier terecht."
In de Waagschaal.
Dr. H. DE VOS:

Inleiding tot de Ethiek
Geb. /7.90.
Er bestaan in onze taal weinig boeken over
de ethiek in het algemeen. De Groningse
hoogleraar heeft nu een uitstekende inleiding tot de ethiek geschreven, die geschikt
is zowel voor studenten, theologische en andere, studerenden voor een diploma voor
godsdienstonderwijs en in het algemeen voor
hen die zich op de hoogte willen stellen van
de belangrijkste ethische problemen.
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Christus de Hogepriester
De Brief aan de Hebreeën. 2e druk.
Geb. /11.50. Intekenprijs /10.—.
F. J. POP:

Apostolaat in druk en
vertroosting
De tweede brief aan de Corinthiërs.
Geb. /15.90. Intekenprijs /14.50.
Dr. E. L. SMELIK:

De weg van het Woord
Het Evangelie naar Johannes.
Geb. /8.90. Intekenprijs /7.90.
Dr. E. L. SMELIK:

De wegen der Kerk
2e druk. De Brieven aan Timotheils. De
Brief aan Titus. De Brief aan Filémon.
Geb. /5.90. Intekenprijs /5.25.

Dr. P. A. VAN STEMPVOORT:

Oud en nieuw
De Brief aan de Galatiërs.
Geb. /7.50. Intekenprijs /6.50.
Dr. G. J. STREEDER:

De Gemeente in
Christus Jezus
De Brief aan de Philippenzen.
Geb. /3.75. Intekenprijs f3.25.
J. E. UITMAN:

Christus het Hoofd
De brief aan de Colossenzen.
Geb. /4.90. Intekenprijs

STUDIEBOEKEN, CATECHISATIEBOEKJES enz.
CATECHISMUS of Onderwijzing in de
Christelijke leer, die in de Nederl. Gereform. Kerken en Scholen geleerd wordt.
Met teksten ..
/0.35
25 ex. ƒ8.25; 100 ex. f31.—.
A. HELLENBROEK: (Dusgenaamd Groot
Hellenbroek) Voorbeeld der goddelijke
waarheden voor eenvoudigen ..
/0.50
25 ex. á /0.471/2; 100 ex. à f0A5.
Idem, idem, (Dusgenaamd Klein Rellenbroek)..
.
.
/0.40
25 ex. á ƒ0.371/2; 100 ex. á
KORT BEGRIP DER CHRISTELIJKE RELIGIE, met de voornaamste bewijzen der

Heilige Schrift en een aanhangsel over de
Wet des Heren
/0.20
25 ex. /4.50; 100 ex. /17.50.
Ds. P. J. VAN MELLE: KORTE SCHETS

DER CHRISTELIJKE GELOOFSLEER,
4e druk ..
/1.30

K. G. JANSMA: BIJBELS ALLERLEI VOOR
SCHOOL EN CATECHISATIE .. /0.40
K. G. JANSMA: KORTE KERKGESCHIEDENIS voor school en catechisatie /0.45
Dr. F. BLOEMHOF: EENVOUDIG LEERBOEK DER KERKGESCHIEDENIS. Gebonden
..
/5.90

Dr. F. BLOEMHOF: VRAGENBOEKJE BIJ
HET EENVOUDIG LEERBOEK DER
/0.60
KERKGESCHIEDENIS
J. A. STEENBAKKER MORILYON LOIJSEN:
. /1.90
.
IK GELOOF .

Eenvoudige, systematische
.
uiteenzetting van
de belijdenis der Kerk voor jonge en denkende mensen.

LOTHAR SCHULTZE: EEN REIS DOOR
HET LAND VAN DE BIJBEL. Vertaald

door Anne de Vries. Ruim geïllustreerd.
f1.25
Voor school en zondagsschool
Dr. P. A. VAN STEMPVOORT: DE KERN
VAN HET NIEUWE TESTAMENT. Ge-

/1.50
illustreerd
Leerboek voor het bijbelonderricht ten dienste van Gymnasia, Lycea, H.B.S. en Kweek-

scholen.
Dr. P. A. VAN STEMPVOORT: GELOVEN
. . /1.50
EN LEVEN ..
Korte formule van het Christelijk geloof
voor de hoogste klassen van Gymnasium,
Lyceum, H.B.S. en Kweekschool, met toevoeging van een geestelijk zakwoordenboek.
Dr. P. A. VAN STEMPVOORT: NAAR HET
HEILIG AVONDMAAL, 10e druk .. /0.60

R. L. CHAMBERS en K. D. ROBINSON:

SEPTIMUS. Latijns leesboek voor beginnelingen. Bewerkt door Dr. A. Samsom. 2e
/2.90
druk. Gebonden ..
E. H. GODDARD M.A. en JOHN COOK
M.A.: CAESARIANA. Latijns leesboek. Bewerkt door Dr. A. Samsom. Gebonden /2.90
Dr. A. SAMSOM en Dr. G. J. DE VRIES:
GRIEKSE GRAMMATICA, 2e druk. Ge-

bonden ..
/3.90
Dr. A. SAMSOM en Dr. G. J. DE VRIES:

OEFENBOEK BIJ DE GRIEKSE GRAMMATICA, 2e druk. Gebonden ..
/3.90
ZESTIG LEESSTUKKEN, ten dienste van
het onderwijs in de Vaderl. Geschiedenis
op Gymnasia, H.B.S. en Kweekscholen, bijeengebracht door Dr. A. G. van Opstal en
Dr. J. Roelink. 2e druk. Gebonden .. /4.90
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uitdeelinateria al
VOOR HET

KERSTFEEST

Kerstgroeten
Serie A: 4 kaarten in 4-kleurendruk. Per serie
ƒ0.30.
Serie B: 4 prachtige kleuren-litho's, iets groter dan briefkaart-formaat. Per serie van 4
kaarten f0.50.

Diorama's
Een Kerstdiorama wordt wel bijzonder gewaardeerd. Uitgevoerd in warme tinten met
tegenlicht in de achterzijde, zal in elk interieur de aandacht vragen.
Keuze uit 4 verschillende ontwerpen:
A: met 3 décors ƒ0.25.
B: met 3 décors zonder openslaand „véérdoek" f 0.25.
C: tweedelig om uit te knippen en te plakken en dan op te bouwen f 0.20.
D: met 2 décors 3'0.20.

Kerstzakken
3-pondszakken van geperst perkament
met 2-kleuren opdruk. f3.50 per honderd.
Bonbonzakje, dito uitvoering, ƒ2.25 per honderd.

Gezinskalender met dagboekje
Het lichtgroene schild, formaat ± 32 X 30
cm (van 3 mm karton), is ook aan de achterzijde beplakt, zodat het karton beslist niet
kan trekken. Op het schild een apart kalendarium met 4 prachtige Bijbelse platen in
6 kleuren gedrukt.
Een keurig dagboekje (gids voor het Bijbellezen) met de titel: „Uw wil geschiede....

ook op aarde", hangt in een houder, zo voor
het gebruik gereed.
De prijs van dit waarlijk prachtig geslaagde
ontwerp is fl.95. Voor uitdeling: bij getallen
/1.45.
Een ongelofelijk mooi Kerstgeschenk voor het
gezin.

Kleuterboekjes
Blikoortje door A. Kroese. Kerstverhaaltje
met véél plaatjes en weinig tekst. ƒ0.60.
Herder en lam door Mevr. M. C. Wijchersv. d. Berg. Een heel fijn boekje over de zorg
van de „herder" voor het „lam". f0.60.
Klokje klinkt. Eindeloos zullen de kinderen
de liederen uit dit boekje herhalen en de
plaatjes bekijken. f0.60.
Van herders, engelen en het Kindje. Het
Kerstverhaal héél eenvoudig verteld door Mej.
T. de Vries. Midden in het boekje zijn twee
platen om zèlf te kleuren. ƒ0.60.
Van wijze mannen en een Koningskind. Het
verhaal van de wijzen verteld door Mej. M.
Siedenburg. Ook dit boekje geeft veel illustraties en twee platen om zèlf te kleuren.
ƒ0.60.

Plaatstrips om te kleuren
Strip van 8 platen om zèlf te kleuren. Kleurvoorschriften en tekst onder iedere plaat.
Onderwerpen: De twaalfjarige Jezus in de
tempel — Het dochtertje van Jaïrus — De
verloren zoon — De Kerstgeschiedenis —
Jozef — Mozes — David.
De strip van de Kerstgeschiedenis is apart
verkrijgbaar. Prijs f0.12.
De andere 6 worden per serie beschikbaar gesteld en kosten 6 stuks ƒ0.65.

Bovenstaande uitgaven uitsluitend te bestellen bij de Ned. Zondagsschool Vereeniging

*1*

NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL VEREENIGING
BLOEMGRACHT 79 - AMSTERDAM

56

Dit zijn pas boeken die men meisjes
van 9 jaar en ouder met de grootste
vreugde in handen geeft!

DE €LKE_SERIF
bevat levensblije boeken, die duizenden
ouders en kinderen tot enthousiasme
gaan brengen!
Najaar 1955 verschijnen er twéé van de
tien delen. Voorjaar 1956 opnieuw twee
en zo vervolgens.

ELKE, EEN VRIENDIN UIT DUIZEND
De belevenissen van de pittige, ondernemende Elke
zullen bij ieder zeer in de smaak vallen. De meisjes
zullen zelfs reikhalzend uitzien naar ieder volgend
deel!
Deze Elke met haar vele, vaak dwaze invallen, haar
zonnige karakter, haar durf, haar vrijmoedigheid,
haar liefde voor mens en dier en daarnaast ook haar
moeilijkheden, zal een plaats veroveren in aller hart.
Zij overrompelt iedereen met haar natuurlijke, vrolijke lach! Een hartelijke vriendin is zij, van wie
ieder gaat houden. Een vriendin uit duizend!
Het eerste deel:
Emma Giindel: ELKE

Geb. f3.50.

In het prachtige eerste deel van deze serie zonnige
meisjesboeken maken we kennis met dit levenslustige meisje, haar ouders, haar vriendin, haar hond
en de kleine muis Minimax.
Emma Giindel: ELKE OP DE ZONNEHOF

Elke-boeken
brengen blijdschap en
vreugde!

Geb. /3.50.
De vrolijke, ondernemende Elke beleeft in dit deel
een onvergetelijke mooie zomer temidden van de
rijke natuur.

Ze zijn
onweerstaanbaar!

EEN OPZIENBARENDE
VERHANDELING OVER

De apokriefe
boeken

Een bewerking in boekvorm van zestien voordrachten, welke Dr. P. A. van Stempvoort van Januari tot
en met Pasen 1955 voor de microfoon der Nederlandse Christelijke Radio Vereniging gehouden
heeft.
Dr. P. A. van Stempvoort:
WAARHEID EN VERBEELDING RONDOM HET
NIEUWE TESTAMENT
Geïllustreerd met 17 afbeeldingen, o.a. 11 etsen van
Albrecht Dtirer.
Geb. /7.90.
Welke betekenis hebben de apokriefe boeken?
Behoren de apokrief en uit de tweede eeuw en later
tot het rijk der legenden?
Berusten ze uitsluitend op grillige fantasie?
Zijn deze oud-christelijke geschriften, die men
meestal aanduidt als de nieuwtestamentische apokriefen, apostolisch?
Op deze en zeer vele andere vragen geeft dit boek
een duidelijk antwoord.
Welhaast iedereen ziet met een overigens begrijpelijke nieuwsgierigheid uit naar een wetenschappelijk gefundeerde, begrijpelijke verklaring.
Deze wordt in dit boek gegeven en het belicht daardoor vele donkere plekken in de Bijbel en vult lacunes aan. Het geeft een rijkdom aan wetenswaardigheden over het geestelijk en kerkelijk leven van de
christengeneraties der eerste eeuwen. En als belangrijke bijkomstigheid verklaart het bovendien
vele aspecten uit de geschiedenis van de Kerk en
de cultuur.
Inhoud: Ter inleiding; edele olijf en wilde wingerd;
Het Nieuwe Testament en de nieuwtestamentische
apokriefen; Het wonderkind; De wondermoeder;
Woorden van Jezus Christus buiten het Nieuwe
Testament?; Het kruis en de mensen om het kruis;
Pontius Pilatus; De „mantel"; Veronica en het gelaat van Christus; Een man genaamd Judas; De
goede moordenaar; Nederdaling in het dodenrijk;
Publieke opstanding; Het Boek van Jakobus, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien.

Er ligt een exemplaar
van dit
bijzonder interessante
boek
voor U gereed!

Wij vestigen speciaal Uw aandacht op het feit, dat
dit boek de volledige vertaling niet aantekeningen
van één apokrief geschrift bevat.
De literatuurlijst wijst geïnteresseerden bovendien
verder.
Het is zeer begrijpelijk, dat er een enorme belangstelling en nieuwsgierigheid bestaat naar de meestal
in het duister gehouden apokriefen.
Deze voor zeer velen volkomen onbekende stof
wordt hier op boeiende wijze behandeld!

