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G.F.CALLENBACH
U ITGEVER- Li KERK

1 GEVESTIUD SEDERT 13,54 1

POSTGIRO N216391

Hierbij heb ik het genoegen den Nederlandschen Zondagsschoolbesturen wederom een nieuwen. catalogus aan te bieden.
Mijn reeds zeer ruim gesorteerde collectie werd opnieuw belangrijk
uitgebreid, zoowel in de series van zeer lage als van hoogere prijzen,
zoodat zonder eenige overdrijving gezegd mag worden dat hier eene
verzameling aangeboden wordt, waaruit elke zondagsschool voor de
kerstfeestuitdecling en voor andere gelegenheden, en elke Chr. School
voor het kiezen van leesboeken, zeer ruime keuze heeft.
De verzameling werd ditmaal uitgebreid met
38 boeken en boekjes in de series van 10 cent tot €1,50,
6 boekjes in de serie „Voor onze kleinen-, waarvan 5 in herdruk,
en eer geheel nieuw
3 Gerdes-boeken á f 1.50
den zevenden druk van ,,Schbttelndreiër's Rijbelsche Geschiedenissom
aan kinderen verhaald*"
en „Van Wijck"s zestal kerstliederen" serie 1925
dus in totaal 49 nieuwe uitgaven.
Van twee der nieuwe zondagsschooluitgaven, n..1. „Van een jonker
die werkman en van een hoendermaker die jonker worden wilde" door
Jan Veltraan, en ,,De vaandrig van den stedendwinger" door L. Penning,
die beide dit jaar voor tt eerst verschenen, werden overdrukker
gemaakt op zwaarder papier en grooter formaat, waardoor deze
uitgaven buitengewoon geschikt zijn voor geschenken bij bijzondere
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gelegenheden, al; verjaardagen, St. Nicolaas en dergelijke. Deze royale
uitgaven staan vermeld op blz. 45.
De nieuwe zondagsschooluitgaven werden ditmaal alle gedrukt op
hetzelfde groote formaat als de dikkere boekjes van het vorige jaar en
ook aan de verdere uitvoering werd de grootst mogelijke zorg besteed,
zoodat ze, meer nog dan ooit te voren, den naam feestgeschenken
verdienen. Toch werd de prijs niet verhoogd, en blijft de voorwaarde
gehandhaafd dat voor uitdeelingen of voor schoolgebruik al het op
blz. 5,32 vermelde geleverd wordt tegen
DE HELFT VAN DE GENOTEERDE PRIJZEN,
tenzij uitdrukkelijk het tegendeel vermeld wordt. Als bestemd voor
uitdeelingen of voor schoolgebruik warden beschouwd alle bestellingen
van minstens f 10.,waarde (waarvoor dus slechts de helft, alzoo
f 5.— of hooger in rekening wordt gebracht) of van minstens 25
exemplaren, ook al wordt daardoor niet de som van f 10.— bereikt.
In beide gevallen geschiedt de sorteering geheel naar verkiezing van
den besteller, onverschillig of boekjes van verschillende prijzen, of
boekjes en platen, of alleen platen besteld worden.
Op banden wordt geen prijsvermindering toegestaan.
Evenals vorige jaren werden ook nu weder overdrukken gemaakt van
mijne nieuwe uitgaven, welke ik onder den titel „Winterbloemen" in
vijf deden vereenigde. Deze overdrukken zijn bestemd om zondagsschoolonderwijzers op gemakkelijke wijze in kennis te stellen met den inhoud
mijner nieuwe uitgaven.
Voor elke op zichzelf staande Zondagsschool of voor elke plaatselijke
vereeniging van zondagsscholen stel ik gratis één exemplaar „Winterbloemen" in vijf deden verkrijgbaar.
De gratis-toezending geschiedt tegen inzending van het formulier, dat
zich in dezen catalogus bevindt, mits dit behoorlijk en volledig is ingevuld en onderteekend. De toezending geschiedt franco indien f 0.60
voor portkasten is bijgevoegd, of de naam is ingevuld van een boekhandelaar, die bij het bestelhuis van den Boekhandel is aangesloten.
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Daar aan elke zondagsschool of plaatselijke zondagsschoolvereeniging
slechts één exemplaar „Winterbloemen" graas gezonden kan worden,
worden desverlangd meerdere exemplaren verkrijgbaar gesteld á f 1.75
per deel, of á 7.50 voor de vijf deelen.
Natuurlijk vervalt deze aanbieding, noodra de voorraad is uitgeput,
terwijl in geen gevat aan aanvragen om gratis-zending, na 1 December
inkomend, kan worden voldaan. Portkasten, ingezonden bij aanvragen,
waaraan niet kan worden voldaan, worden na aftrek van verzendkosten
omgaand teruggezonden.
Deel I der Winterbloemen bevat 2 boekjes á 10 cent; 2 á 15 cent;
2 á 20 cent; 3 á 25 cent; 2 á 35
cent; 4 á 40 cent; 1 á 50 cent.
1 boek á 50 cent; 5 á 60 cent en
„ II „
2 á 70 cent.
3 boeken á 80 cent; 2 á 90 cent.
„ III „
1 boek á f 0.90; 2 á f 1,— 1 á.
,., IV „
f 1.20.
2 boeken á. f 1.20; en uittreksels uit
„ V
1 á f1.20; 2 á f1.30 en 2 á f 1.50.
.,

Ft

Niet slechts op het vroegtijdig aanvragen der ,,Winterbloemen",
doch ook op het zeer tijdig inzenden der bestellingen wordt nogmaals
ten sterkste aangedrongen. Steeds worden alle krachten aangewend om
alle orders zoo snel en zoo zorgvuldig mogelijk uit te voeren; maar
bij belangrijke opeenhooping van bestellingen is vertraging in de verzending niet te voorkomen. Daarom zal ieder, die in staat is het be.
noodigde in November, of in de eerste week van December te bestellen,
mij zeer verplichten door dán reeds de order in te zenden,
MB. Aan mij geheel onbekende personen lever ik niet anders dan
tegen vooruitbetaling of als verrekenpakket.
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VERKLARING DER VERKORTINGEN.
K beteekent Kerstverhaal.
Paaschverhaal,
P.
P•P

zij Vaderlandsche of Algeweene.
Zendingsgeschiedenis,
Kerkgeschiedenis.
voor jongens.
voor Meisjes.
Geschiedenis,

Z. G.
K. G.
J.
M.

,,

TE

PP

't

Boekjes, waarbij geen letter staat, zijn zoowel voor jongens als voor
meisjes, en geschikt voor alle gelegenheden.
De met een • gemerkte boekjes zijn dit jaar nieuw verschenen,
Boekjes, waarachter band vermeld staat, zijn gebonden verkrijgbaar
tegen verhooging van den genoteerden prijs.
Alle solide Boekhandelaren nemen bestellingen aan.
Men gelieve gebruik te maken van ingesloten bestelbrief.
Aan aanvragen om terugzending van den bestelbrief kan niet worden
voldaan.

11•E Mia
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De met een • gemerkte boekjes verschenen dit jaar.

Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) wordt
al het op bladz. 5-32 genoemde tegen halven prijs berekend.

Boekjes van 10 cent.
De boekjes uit deze serie hebben alle een geïllustreerd omslag, een
of meer plaatjes en bevatten 16 bladzijden druks.
1 Geertruida. Elia, de strijder voor Gods eer. 2e dr.
's Heeren vroegste levensjaren. 2e dr.
2
3 E. Gerdes. Maar één minuutje, 6e dr. M.
• 4 A. J. Hoogenbirk. Heb uw naaste lief als uzelf. 5e dr. J.
Tweeërlei redding. 3e dr.
5
Tweeërlei zegen. 3e dr.
6
7 P. j. Kloppers. Blinde Frans. 3e dr. J.
• 8 Wiltz. Riem Vis. Nelly, de kleine wildzang. 2e dr. M.
9 C. F. Schiittelndreiër. Het gezegend kerstfeest. 9e dr. K.
10 Ernst Schril Het kerstfeest van den sellaapherde.r. 4e dr.
11 A. Verhorst. Niet geteld. 7e dr.
12 W. Ziethe. Dertien oogen. 4e dr. J.

WINTERBLOEMEN, jaargang 1925, is een boekwerk, bestaande
uit vijf deden. Hierin vindt men overdrukken van de nieuwe zondagsschool-uitgaven 1925.
Ieder die deze vijf deden bezit, kan dus met den inhoud der nieuwe
boekjes kennis maken, zonder genoodzaakt te zijn eerst een stel dier
boekjes te koopen.
Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) wordt halve prijs berekend.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven.

....
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De met een • gemerkt boekjes verschenen dit jaar.

Boekjes van 15 cent.
De boekjes dezer serie hebben alle een gallustreerd omslag, een ot
meer plaaes, en bevatten 21 bladzijden druks.
13 D. Aleoek. De kleine zendelingen. 4e dr. Z. G.
14 Coma. Anna's verjaardagtekst. 4e dr. M.
15 Elisabeth. Grootjes kerstgeschenk. 3e dr. M.
16
Kerstnacht en kerstmorgen. 4e dr.
17 Geertruida. De verloren zoon. 2e dr.
bla'a. man, of een ziel gered. 2e dr.
18t
19 G. L. Hansen. Het nieuwe leven. 4e dr. P.
20 Aletta Hoog. Doortje—Bangoortje. 3e dr.
Verraden en verkocht 2e dr..Z. G.
21
t,
• 22 A. J. Hoogenbirk, Uit grootvaders jeugd. 6e dr. J.
23 jakobus. Twee weken in doodsangst. 4e dr. .
24 Johanna. Moeders spreuk. 3e dr. X.
25 P.. J. Kloppers. De geheimzinnige korf, 6e dr. K. G.
• 26 J. L. F. de Liefde. Hoe stijfkopje en driftkopje vriendinnetjes
bleven. ie dr. M.
27 J. C. Luitingh. Jan de Lapper. 5e dr. G.
28 Marie. Een blijde kerstdag. 3e dr. K.
29 Quirina, Wilde Walter. 2e dr.
30 A. Verhorst De hut in het bosch, 4e dr.
Het verkeerde adres. 5e dr.
31
De gratis-toezending van WINTERBLOEMEN geschiedt slechts
zoolang de voorraad strekt en wordt 1 December gestaakt.
Men zende dus zijn aanvrage vooral zoo 'spoedig mogelijk in; in
ieder geval voor 1 December.
Bijgevoegde Portkotten worden, na aftrek van onkosten, teruggezonden aan hen, aan wier aanvragen niet kan worden voldaan
Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) wordt halve prijs berekend.
Bij bestelling is het voldoende de nummers dei- boekjes op te geven.
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Oe met een • gemerkte boekjes verschenen dit jelar.

Boekjes van 20 cent.
De boekjes van deze serie hebben alle eer geïllustreerd omslag, een
of meer plaatjes, en bevatten 32 bladzijden druks,
32 Adelpha. Gij gaat vele muschkens te boven. 6e dr.
• 33 Elisabeth. Brommige Teun. 5e dr. M.
34 A. J. Hoogenbirk. De dokter in 't Moorenland. 5e dr.
35
x,
De viervoetige ruiter. 4e dr.
36 Johanna, De gevangenisbloem. 3e dr.
37
Niet snoepen. 4e dr.
38 Josine. Een kindergebed. 5e dr,
39 P. J. Kloppers. Gekocht met Zijn bloed, 4e dr.
40
In den strik. 5e dr. J.
tx
41
t,
Mijn naaste. 3e dr,
42 J. C.. Luiiingh. Fransche Lotje. 2e dr. G.
43 Wilh. Riem Vis. De schat van den visscher. 4e
44 P. A. Sparenburg. De nieuwe strijkplank. 3e . dr. J.
45 H. Streef kerk. Piet krijgt tdich een spoor. 2e dr. J.
46 E. j. Veenendaal. Gods Voorzienigheid. 3e dr.
• 47 Veka. De kleine diacones, 3e dr. M.
Al de hiervoor genoemde boekjes zijn bijzonder geschikt voor
die Zondagsscholen, die over slechts geringe middelen te beschikken hebben, alsook voor tusschentijdsche uitdeelingen ert
belooningen. Men vindt er keuze voor verschillende leeftijden.

Voor elke Zondagsschool in Nederland, of voor elke plaatselijke
vereeniging van Zondagsscholen is een compleet stel
WINTERBLEIEN IN VIJF DELEN
gratis verkrijgbaar. (Zie de voorwaarden op bladz. 2 en bladz, 3).
Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) wordt halve prijs berekend_
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven,
mmi
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De met een • gemerkte boekjes verschenen dit jaar.

Boekjes van 25 cent.
De boekjes van deze serie hebben alle 16 bladz. druks, een geïllustreerd omslag en een plaatje, beide in kleurendruk, behalve No. 65
en 66, die ta/ van illustraties in zwartdruk bevatten. 48 R. W. van Ascii. De verdwaalde kip. M,
49 Betsy. God ziet mij. 3e, opnieuw bewerkte druk. I.
• 50
„
Teuna en Fik. 2e, opnieuw bewerkte druk.
51 Catharina. Toch kerstfeest, K.
52 Constant. Evert Brand of Aan den buitendijk.
53 Eveline. Een volgende keer. M,
• 54 E. Derdes. Wouda of het gevonden kind.
55 Heleen. ropie's wollen aapje. M.
56
Toch een flinke jongen_ J.
..
57 Aletta Hoog. Als een zaadkorrel. Z,
58
Beertje. 2e dr.
ti
59
Drie
kerstboomen. 2e dr. J.
Pt
60
Waarom Vader 't begreep. J.
,.
61 A. J. Hoogenbirk. Het gespaarde dubbeltje, 6e dr. J.
62 W. G. v. d. Hulst. Een held_ j,
63 Johanna. Rudi's kerstfeest. K.
64 Maria Laarman. Wat zullen ze er mede doen?
65
J. de Liefde. Kindervreugde. (Versjes voor de kleinen)
•
66
Lentemorgen. (Versjes voor; de kleinen)
ft
67 J. L. F. de Liefde. Geesje Gramsma. M.
68 P. A. Sparenburg. Ooms verrassing. 1.
69 C. v. d. Vecht. De prijs van Cor van Oven.
70 A. Verborg, Grootmoeders versje.
WINTERBLOEMEN, serie 1925, bestaande uit vijf kloeke deelen,
wordt gratis toegezonden tegen inzending van het formulier dat zich
in dezen catalogus bevindt, mits dit behoorlijk is ingevuld en onderteckend. en aan de verdere voorwaarden is voldaan. (Zie bladz. 2 en 3).
,,
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Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) wordt halve prijs berekend.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der hoekjes op te geven,

0.1

qqqqqqqqqqqqqqqqq 1.••••1-1. qq

Mustratie uit :

J. de

LicEde, Kindervreugde,

.....
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De met een

•

gemerkte boekjes verschenen dit jaar.

Boekjes van 35 cent.
De boekjes der 35-cents-serie hebben 32 bladzijden druks, een
geïllustreerd omslag en een plaatje, beide in kleurendruk, of meerdere
plaatjes in zwartdruk.
71 R. W. van Asch. Voor Klaas en voor mij.
72 Betsy. Karels droom. 3e, opnieuw bewerkte druk. J.
Kleine Gabriël. le, opnieuw bewerkte druk. J.
73
Lea of de kracht van Gods Woord. 3e, opnieuw be74
werkte druk.
Ook voor mij. 6e. opnieuw bewerkte druk.
75
91
Piet en Pietje. 3e, opnieuw bewerkte druk, J.
76
77
„
Wie is mijn naaste? 2e, opnieuw bewerkte druk.
78 Carla. Kleine zus. M.
• 79 Dina. Marie's taak. M.
80 C. van Dort. Broertjes kerstlied.
• 81 W. G. v. d. Hulst. Van een klein meisje en een groote klok. 5e druk.
82 Johanna. Hoe Trineke's gebed verhoord werd. P.
Twee winters.
83
t!
Wat de zon weer deed schijnen.
84
,,
85 Maria Laarman. Niet Moortje. maar Doortje. M.
86 J. L. F. de Liefde. Wimpie. 3e dr.
87 A. C. v. d. Mast, Ben en zijn tamme kraai.
88 A. N.—S. Toen vader op zee was. 2e dr.
89 E. Palnia. Wim. J.
Zijn vriend. J.
90
91 J. Schouten. Het zigeunermeisje.
92 P. A. Sparenburg, Vrijgekocht. Een verhaal uit de 15e eeuw.
Indien men WINTERBLOEMEN per post wenscht te ontvangen, zoo
voege men bij de aanvrage f 0.60 aan postzegels voor de frankeerkosten.
Indien men WINTERBLOEMEN wenscht te ontvangen door
tussdienkomst van een boekhandelaar, zoo is bijvoeging van port niet
noodig, mits de opgegeven boekhandelaar is aangesloten bij het
bestelhuis voor den boekhandel.
őőő

Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) wordt halve prijs berekend.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven.

,,,,,
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Illustratie uit i Dina, rvtarie's taak.
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De niet een • gemerkte boekjes verschenen dit Jaar.

Serie „VOOR ONZE KLEINEN".

illustratie uit: Van de Hulst. Van drie domme zusies.

Deze serie blijft haar groote aantrekkelijkhc:d behouden, zoowel voor
de Zondagsseholel als voor de Chr. scholen. Ze zijn, daarover zijn
alle deskundigen het eens, dan ook bij uitstek geschikt voor de jongste
leerlingen, die eerst korten tijd kunnen lezen.
Een der groote aantrekkelijkheden voor hen is, dat ze een boek
ontvangen met één compleet verhaal, dus net als een groote-rnenschenboek, doch dat niet boven hun bevatting uitgaat, en dat ze, zoowel
door de woordkeus als door de methode van drukken, geheel zelf
kunnen lezen.
Alle deeltjes dezer serie werden alleraardigst geïllustreerd door
Tjeerd Botte:na.
Als nieuw nummer werd ditmaal aan de serie toegevoegd
VAN DRIE DOMME ZUSJES'
door W. G. van de Hulst
terwijl een vijftal boekjes uit deze serie dit jaar moest herdrukt worden.
Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) wordt halve prijs berekend.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven.
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De met een • 'gemerkte boekjes verscheer dit jaar_

De serie „Voor onze kleinen" bestaat thans uit de volgende tien
nummers

Prijs 40 cent.
•

93 Aletta Hoog. Pop vertelt. 2e dr.
94 W. G. van de Hulst. Allemaal katjes. 2e dr.
el 95
eik. 4e dr.
• 96
Het huisje in de sneeuw. 2e dr,
1,
97
Van Bob en Bep en Brammetje. 3e dr.
tt
98
Van den bomen koster. 2e dr.
• 99
Van drie domme zusjes.
100 Maria Laatman, De vertelling van Jo.
• 101 J. L. F. de Liefde. Het nest in de turf. 2e dr.
• 102 Rie. Jantje. 2e dr.
Van deze boekjes zijn ook gecartonneerde exemplaren verkrijgbaar
tegen verhooging van 10 cent per exemplaar. Op cartonnage wordt
geen prijsvermindering toegestaan. Berekend tegen de haIve-prijs-voorwaarde komen dus de ingenaaide exemplaren op f 0.20, de gecartonneerde op f" 0,30.

Verder vestig ik nog de aandacht op de beide boekjes
BIJ TANTE DOORTJE door J oh a nn a, en
VERTELUURTJE door J o ha n na.
Ook dit zijn boekjes voor de kleintjes, die nog pas kunnen lezen.
Ze hebben elk vier gekleurde en tal van zwarte plaatjes, en zijn
keurig gecartonneerd.
De prijs per deeltje is slechts f 0.40.
Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd). wordt halve prijs berekend.
Bij bestelling is het voldoende de nuingnerz der boekjes op te geven..
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De met een

•

gemerkte boekjes verschenen dit jaar.
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Boekjes van 40 cent.
De boekjes der 40-cents-serie zijn geïllustreerd met een gekleurd
en een zwart plaatje, of met kleine penteekeningen tusschen den tekst.
Alle hebben een geïllustreerd omslag in kleurendruk, en bevatten 40
bladzijden druks.
103 R.W. van Asah. De verwisselde koffertjes.
Koppige Trui*. 2e dr. DA.
t,
104
• 105 Betsy. Hebt uw vijanden lief. 5e, opnieuw bewerkte druk. P.
106
jantje en Kees. 3e, opnieuw bewerkte druk.
107 D. A. Cramer--Schaap. Op de pastorie. 1.

laustrate uit: Veltrnan, Eer zij roepen zal Ik antwoorden,

108 Dina. Niet met leege banden.
109 A. J. Hoogenbirk- Blinde Joseph. 3e dr.
110 Gesina Ingwersen. Het Kwatta-horloge.
111 Johanna. Boven bidden, boven denken. 2e dr.
112
Dui fje.
113 Maria Laarman. Geeft, en u zal gegeven worden.
114 J. L. F. de Liefde. De laatste keer. 2e dr.
't Was toch waai. 2e dr.
t,
115
116 Naas. Het schilderijtje.
• 117 Veka. Erich's eerste kerstfeest. J.
• 118 Jan Veltman. Eer zij roepen zal ik antwoorden.
1

Bij bestelling

van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) wordt halve prijs berekend.
Bij bestellingís het voldoende de nummers der boekjes op te geven.
Fol

....111.

11.
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De nieE een • gemerkte boekjes verschenen dit jaar.

Boekjes van 50 cent.
Deze zijn op dezelfde wijze geWLE.s•treerd als de boekPs van 40 cent,
doch ze bevatten 48 bladzijden.
1 19 Betsy. Het Oostersche nichtje. 3e, opnieuw bewerkte druk. P.
120 „
Hoe Dina zich wreekte. 2e, opnieuw bewerkte druk. M.
Mijn zusje. 3e, opnieuw bewerkte druk.
121
„
122 „
Wien God bewaart, is wei bewaard! 4e, opnieuwbewerktedr.
go 123 Elisabeth. Nergens thuis. 5e dr.
124 Johanna Breevoort. Overwonnen. J.
125 liermanna. Geen plaats? M.
126 A. J. Hoogenbirk. De timmerman van Nimes. 6e druk, G.
127 Johanna* Hoe Dolf het snoepen afleerde.
„
Pochhansje.
128
Toen
Piet kwam loggieren. J.
• 129
„
130 S. J. Loosjes—Brutel de L Rivier. Hanna's kerstfeest. 2e dr. K.
131 M. Odu. Het nichtje van buiten. 2e druk. M.
132 H. J. \Tersluijs. Jan de Wilde. J.

Illustratie tig] Johanna. Toen Piet kwam klateren.
Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) or voor minstens f
wordt halve prijs berekend.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven.

d
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16 UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIIKERK.
De met een

gemerkte boekges verschenen dit jaar.

Boekjes van 60 cent.
De boekjes dezer serie zijn geillustreerd, hetzij met drie zwarte, hetzij
met een gekleurd en twee zwarte plaatjes, of met penteekeningen.
De omvang dezer boekjes is ruim 50 bladzijden.
Alle hebben een stevig cartonnen omslag met illustratie in kleurendruk, en zijn voorzien van linnen rug.

•
•
•

•

•

133 R. W. van Asch. In de huifkar. 2e dr.
134 Betsy. Ruim de steenen weg. 3e, opnieuw bewerkte druk. M.
135 „ Wie had dat gedacht. 3e. opnieuw bewerkte druk.
136 Johanna Breevoort. Langs den rand van den afgrond.
137
Van twee zusjes en drie broertjes. 2e dr.
138 C. van Bort. God helpt in nood.
139 M. C. Fallentin, De blauwe enveloppe. j.
140 Frandna. Op de rechte plaats. M.
141
Suze Boorsma's strijd. M.
142 E. Derdes. De inktvlek en het ei. Naverteld door H. Hanstra.
143 Hermanna. Hoe Hanna toch kerstfeest vierde. M.
144 A. J. Hoogenbirk. Dubbel weergekregen. 4e dr.
145
Vergaard en bewaard.
%.t
146 Johanna. Een mislukte bedeltocht. 2e dr. M.
147 Ida Keller. Het licht in het venster. 3e dr.
148
t,
Oost-West, thuis best. (met 2 geld. Pl.) J149 Maria warman. Het huisje op de heide. 2e dr.
150 J. de Liefde. Laat uw licht schijnen. Opnieuw 'verteld door
Johanna Breevoort,
151 J. L. F. de. Liefde. Van Piet en zeetje. 3e dr.
152 Nora, Dokter Barnardo en Punch, de zakkenroller. 4e dr.
153 C. v. Ophemert. Vergeef ons onze schulden. 2e dr. M.
154 Quirina. Theodora-Godsgeschenk. 2e dr. M.
155 G. Schroover Jr. Naar den molen. J.
156 Lesba Stretton. Jessica's eerste gebed. 17e dr.
157
Jessica's moeder. 6e dr,
tt
158 Jan Veltinan. Kopje onder en de gevolgen er van.
ij !VI Ell•Ei

......

E ••„ ................. • wma •• .......

Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) of voor minstens f 10.—
wordt halve prijs berekend.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven,

mmmm Eija
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Illustratie uit: E. Gerdes, De inktvlek en het ei,

18 UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIIKERIC.
De met een
gemerkte boekjes verschenen dit jaar.

Boekjes van 70 cent.
De boekjes der 70-cents-serie zijn alle gecartonneerd en mer linnen
rug, en hebben geïllustreerd omslag ta kleurendruk en plaatjes in zwartof" kleurendruk. Elk boekje heeft een omvangt van ruim 60 bladzijden.
159 Th. André jr. In de vacantiáolonie.
• 160 Betsy. Emmy's oud en nieuw. 3e, opnieuw bewerkte druk, M.
Het leven van een groot man. 2e, opnieuw bewerkte druk.
„
161
162 Hilbrandt Bosehrna, Van Snoesje en tamboertje. 3e dr.
163 W. J. D. van Dijek. Soldaat tegen wil en dank. 2e dr. j,
• 164 C. van Dort. Het huisje in de steeg.
165 Linda Erics. Moeders ,kindje.
166 Cora C. G. Van kinderen en hondjes. 2e dr.
167 A. de Graaff—Wiippermann. Roetmop. M.
168 Jo van Haarlem. Toch op ”Veldzicht", J.
169 G. L. Ransen. De Bijbel van Luther in joachirusthal. 2e dr. K. G.
170 .Aletta Hoog. Geen goud, maar God, G.
171 A. J. Hoogenbirk. De torenbrand. 2e dr. J.
172 Gesina Ingwersen. Zijn Koning. 1.
Jan Hoorenkanaps overwinning, 2e dr. J.
173
174 Ida Keller. Dick de bedeljongen.
175 Marie. Wolken met zilveren rand.
176 Wilh. Riem Vis. Zijn wensch verkregen, 2e dr.

Voor elke Zondagsschool of plaatselijke Zondagssehoolvereeniging in
Nederland is slechts één stel WINTERBLOEMEN 1925 gratis verkrijgbaar. Wenscht men er meer te ontvangen, zoo zijn die te bekomen
tegen betaling van f 1.75 per deel of f 7.50 voor de vijf deden.
Ook voor hen, die niet in de termen vallen voor gratis toezending.
is WINTERBLOEMEN tegen f 1.75 per deel of f 7.50 voor de vijf
deden verkrijgbaar.
Bij bestelling van minstens 25 stuks dook gesorteerd) of voor minstens tO..-wordt halve prijs brekend.
Bij bestelling is

het voldoende de nummers der boekjes op te geven.
ll

,
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Illustratie uit: C. van. Dort, Het huisje in de steeg,
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De niet een • gemerkte boekjes verschenen dit jaar.

Boekjes van 80 cent.
De boekjes van 80 cent zijn alle gecartonneerd en met linnen rug.
geïllustreerd omslag in kleurendruk en plaatjes in zwart- of kleurendruk.
Elk boekje heeft een omvang van circa 80 bladz.
.
177 Th. André Jr. Bidden helpt. J.
178 Betsy. Groote blijdschap. 2e, herziene dr.
179
Het gebed van een kind. le, opnieuw bewerkte druk."
180 Johanna Breevoort. Het smidje en het bakkertje. G. ;
181
De strijd beslecht. J.
182 J. Bressen. Tweeërlei kerstdag. G.
• 183 Linda Erics. Henk Golf.. J.
184 A. de Graaff.Wiippermarm. Een zornervacantie. 2eldr.
185 Jac. Hazevoet. Het engeltje van Kampong Rhanka.
186 Heleen. Het klaverblad. M.
187 A. J. Hoogenbirk. De koeherder van St. Anne. 3e dr.
188
Een jongelingsleven. De jeugd van C. H.
71
Spurgeon. 2e dr.
189
Overwonnen. J.
190 W. G. van de Hulst. Om twee schitteroogjes. 4e dr.
• 191
Wout de scheepsjongen. J.
192 Ida Keller. Gedaan wat zij kon.
193
Het dwergmannetje.
PP
194
Het verloren schaap.
195 Marie. Bram Kerstens' eerste , zeereis. J.
• 196
,
Een veelbewogen jeugd. 2e dr.
197
,,
Donkere tijden in een jongensleven, 2e dr. J.
198 A. C. v. d. Mast. Van een leelijk ding in een mooie kamer. 2e dr. M.
199 Salvafama. Een moeilijke jeugd.
200 Jan Veltman De gouden ring. M.
........11.1 Pm • ........ .111.1 .....
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Vr oe g tijdige

bestelling wordt dringend aanbevolen. Men bestelle zoo mogelijk
reeds in November of in de eerste week van December.
Hierdoor is men van tijdige levering verzekerd.
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Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) of voor minstens f
wordt halve prijs berekend.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven.
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Illustratie uit Linda Erics, Henk GoU,
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22 UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK.
De met een * gemerkte boeken verschenen dit jaar,

Boeken van 90 cent.
De boeken van 90 cent zijn gecartonneerd en met linnen rug, geillustreerd omslag in kleurendruk en tal van plaatjes tusschen den tekst.
Elk boek heeft een omvang van ruim 90 bladz.
• 201 Johanna Breevoort. Onder Gods vaandel.
202 P. Brouwer. God . zoekt het verlorene. 3e dr. J.
203 C. van Dort. Go van Blaak. M.
204 Jac. Hazevoet. Keesjes leertijd in de tropen.
205 C. J. Hoekendijk, De Soendaneesche hemelling. Z. G.
206 W. G. van de Hulst. Er op of er onder. 2e dr. G.
207 S. J. Loosjes—,Brutel de la Rivière. Moeders kleine held. J.
• 208
Toen Elsa op Welgelegen was.
209 V. Loonfes Azn. De geboren Koning der Joden. Een &ulsterdamsche vertelling.
210 Marie. Twee zusters. M.
211 A. C. van der Mast. Sterker dan Simson. 3e dr. J. Bekroond
door de Nederlandsche Zon.dagsschoolvereeniging.
212 E. Palma. Vaders kind. M.
• 213 L. Penning. De redder in den nood. 2e dr.

Illustratie tilt: Johanna Breevoort, Onder Gods vaandel.
Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) of voor minstens f
wordt halve prijs berekend.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven.
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De met een • gemerkte boeken verschenen dit jaar.

Boeken van f

1.00.

De boeken uit de jr 1.— serie zijn alle voorzien van geïllistreerden
omslag en vier platen in zwartdruk of tal van illustraties tussehen den
tekst. Ze bevatten 108-112 bladzijden druks.
Tenzij het tegendeel vermeld staat, zijn ze alle gebonden in ftaaien
stempelband verkrijgbaar, tegen verhanging van 1 0.45 per exemplaar.
Op bande n wordt GEEN prijsvermindering toegestaan.
214 Cath. Bronsveld. Nakomertje. M. (Band 45 cent.)
215 Carolina. Kleine Fanny. 2e dr. (Band 45 cent.) M.
• 216 Linda Erics. Klompenboertje. (Band 45 cent.)
217 M. C. Fallentin. Henk. J. (Band 45 cent.)
218 Jo van Haarlem. Van drie schooljongens. J. (Band 45 cent.)
• 219 Sybrandt Heger. De pastorie van dominé Turner. (Band 45 cent.)
220 W. G. van de Hulst. Ouwe Bram. 6e dr. I. (Band 45 cent.)
Bekroond door de Nederlandsche
Zondagsschoolvereeniging.
Zootn vreemde jongen, 3e dr. (Band
221
Pt
45 cent.)
222 Ida Keller. Niet met handen gemaakt. (Band 45 cent.)
Remy's kerstroos. (Band 45 cent.)
223
224 Wim Kolle. Henks geheim. (Band 45 cent.)
225 S. J. Loosjes—Brutel de la Rivière. Het verlorene gevonden.
2e dr. J. (Band 45 cent.)
226 Nans. Het gezin van den staker. (Band 45 cent.)
227 C. F. Sch5ttelndreiër. Te laat. 4e dr. J. (Band 45 cent.)
228 Hesba Stretton. De hut aan het strand. 3e dr. (Band 45 cent.)
229 Jan Veltxnan. Hoe Rinus wijs werd. (Band 45 cent.)
Schieringers. (Band 45 cent.)
230
Uit den jongenstijd van Elias Karbel. (Band 45 ct.)
231
,,
Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) of voor minstens f
wordt halve prijs berekend.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven.

24 UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK.
De met een • gemerkte boeken verschenen dit jaar.

Boeken van f 1.20.
De boeken uit deze serie zijn alle voorzien van geillustreerd omslag
in kleurendruk en van vier platen in zwartdruk of tal van illustraties
tusschen den tekst, Ze bevatten .156-160 bladzijden druks. Ze zijn
gecartonneerd en voorzien van linnen rug. Die, waarachter de prijs van
band vermeld staat, zijn tegen verhooging van dien prijs gebonden in
fraaier stempelband verkrijgbaar. Op banden wordt GEEN prijsvermindering toegestaan.
232 G. A. Aldus. De wildernis in. Twee Hollandsche jongens in
Canada. 2e druk. (Band 45 cent).
233 An.thonia Margaretha. Waar woont het geluk? 2e druk. M.
(Band 45 cent).
234 John Bunyan. De pelgrimsreis van deze wereld naar de toekomende. Met 18 platen van Harold Copping. (Band 45 cent).
235 Catharina Bronsveld. Wat Mies schreef. M. (Band 45 cent).
(zie ook blz. 46).
236 A. J. Hoogenbirk. Bij God verkoren. M. (Band 45 cent).
237 Gesina Ingwersen. Kees in Engeland, (Band 45 cent).
238
Vergeeft elkander. 2e dr. M. (Band 45 cent).
fl
239 Ida Keller. Lucie's levenskeus. M. (Band 45 cent.)
240
De parel aan Zijn kroon. (Band 45 cent), Uitsl. geb.
• 241
De roos der wildernis. (Band 45 cent).
$.2
• 242
Een beker koud water. 2e dr. (Band 45 cent).
243
..
Het oude lied. (Band 45 cent).
244
Niet ledig weergekeerd. (Band 45 cent).
..
245 L. Penning. De watervloed. 4e dr. G. (Band 45 cent). (Zie ook
bladz. 45).
246 Salvafama. Volkomen veilig. 2e dr. K. G. (Band 45 cent).
247 P. A. Sparenburg. Kozakkendag. G. (Band 45 cent).
248 Jan Veltman. Gorloo en de kleine veedrijver. (Band 45 cent).
249
Het smidsgezin. 2e druk. (Band 45 cent). Uitsi. geb.
250
Jonge menschen van pakaan. (Band 45 cent),
251
Vadertje Wim. J. (Band 45 cent).
• 252
Van een jonker die werkman, en van een boendermaker die jonker wilde worden. (Band 45 cent). J. (Zie ook blz. 45).
Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) of voor minstens f 10.-wordt halve prijs berekend.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boeken op te geven.
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Illustratie
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Sybrandt Heger, De pastorie van dorniné Turner.

Illustratie uit:: Jan Velttnan, Van een jonker en een bc)andernuaker,
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De met een • gemerkte boeken verschenen dit jaar.

Boeken van f 130.
De boeken uit deze serie zijn alle voorzien van geïllustreerd omslag
in kleurendruk en hebben tal van penteekeningen tusschen den tekst.
Ze zijn alle stevig gecartonneerd en voorzien van linnen rug.
Die, waarachter de prijs van band vernield staat, zijn tegen ver-.
hooging van f 0.45 per exemplaar in gaaien stempelband gebonden
verkrijgbaar. Op banden wordt GEEN prijsvermindering toegestaan.
253 J. van de Croese (W. G. van de Hulst). Willem Wijcherts.
Een dappere Alkmaarder jongen, 4e di, J. (Band 45 cent). (Zie
ook blz. 45).
• 254 Ari Dane. Jongens en meisjes van alle-dng, 2e dr. (Band 45 cent.)
255 W. J. D. van Dijck. De firma Jacob Vreeswiik en Zoon, 3e dr.
(Band 45 cent.)
256 W. G. van de Hulst. Peerke en z'n kameraden, 1, 2e dr.
(Band 45 cent.) (Uitsluitend gebonden.)
• 257 Gesina lugwersen. Truitje. 2e dr. M. (Band 45 ct.) (Zie ook blz, 46).
258 J. L. F. de Liefde. Onder zes nichtjes en neefjes. 4e druk. M.
• (Band 45 cent.) (Zie ook blz. 46), •
259 Jan Veltman. Roel Ros, (Band 45 cent)
260
Van dakpannen en padzoekers. J. (Band 45 cent.)
tt

Illustratie
,

Ari Date,

Jonge is en
-

,,

meisjes van alledag. .
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De met een S gemerkte boeken verschenen dit sar.

Boeken van f 1.50.
i7:7D e boeken uit deze serie hebben circa 250 bladzijden. Ze zijn gecartonneerd, voorzien van linnen rug, en versierd met áeillustreerden
omslag in kleurendruk en tal van illustraties tusschen den tekst.
Gebonden exemplaren zijn verkrijgbaar tegen vezhooging van jr 0.45
per exemplaar. Op banden wordt geen prijsvermindering toegestaan.

mmmmmmm ••• ••••• .••••w i .•mmmmm mmm 11••••••1•••••••1•.I.E.ij•••ijij Eij• I.••ij•

261 Betsy. Duisternis en licht. De zendeling John Paton op de
Zuidzee-eilanden. 4e, herziene en vermeerderde druk,
(Band 45 cent.)
262 Amy le Feuvre. Haar eerste dienst, ie druk. M. (Band 45 ct.)
263 W. G. van de Hulst. Jaap Holen en z'n vrinden. 7e dr. T.
(Band 45 cent). (Zie ook bladz. 45.)
264 Johanna. Aleida. 3e dr. M. (Band 45 cent.)
• 265 L. Penning. De vaandrig van den stedendwinger. (Band 45 cent.)
(zie ook hl, 45.) G.
• 266 Jan Veltman. Kinderen van *t Molenhuds. (Band 45 cent.)

Mus-trade uit: L. Penning, De vaandrig van den stedendwinger.
Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) oF voor minstens f 10,—
wordt halve prijs berekend.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekeen op te geven.
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De met een • gemerkte boeken verschenen dit Jaar,

VERHALEN VOOR DE JEUGD DOOR E. GERDES.
Prijs .f 1.50 per deel.
HET

muts

Wld NOAERDE
dta.

112.DES

De JONGE
i

EN KOOPMAN
.44,

E decuxa

DE SPEELiviAri OP
DEN WIIDENBORCH
.ne. C.6opac4

1..."È

Rk-

• 267 E. Gerdes. De jonge pottenkoopman, ge druk. (Band 50 ct.)
268
De kanten zakdoek. 9e dr. (Band 50 ct.)
,,
• 269
De speelman op den Wildenborch, 5e dr.!(Band 50 ct.)
I,
270
,,
De verloren schuldbekentenis. 9e dr. (Band 50 ct.)
271
,,
De zoon van den bezembinder, 6e dr. (Band 50 ct.)
272
De zoon van den geneesheer. 6e dr. (Band 50 ct.)
tP
273
fp
Het geheim van den Geus. 7e dr. (Band 50 ct,)
• 274
Het huis Wijngaerde. 8e dr. (Band 50 ct.)
Pt.
275
vr
Jan van Dienen. 6e dr. (Band 50 ct.)
276
1,
Rosa Fluweeltje. 8e dr. (Band 50 ct,)
277
,,
Uit de duinen. 8e dr. (Band 50 ct.)
Deze boeken, die ongetwij feld tot de beste behooren, welke Gerdes
leverde, verschenen alle in mooie, groote, ge`hlstreerde uitgave.
Elk deel heeft vier platen.
Tegen verhooging van 50 cent per deel zijn ze gebonden in fraaien
stempelband verkrijgbaar.
Op de b a n d e n wordt GEEN prijsvermindering toegestaan.
I.

1.
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Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) of voor minstens f 10,.—
wordt halve prijs berekend.
Bi} bestelling is het voldoende de nummers der hoeken op te geven,
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No. 278

BUBELSCHE GESCHIEDENISSEN
aan kinderen verhaald
DOOR C. F. SCHÓTTELNDREIER.
ZEVENDE DRUK.

Honderd,en,eerste tot Honderd-vijf-en.twintigste duizendtal.
Zes drukken, tot een totaal van
honderdduizend exemplaren werden
van Sch&telndrears Bijbelsche Geschiedenissen verkocht, — wel een
bewijs hoe zich dit boekje heeft
ingeburgerd. Zoowel voor schooi,
catechisatie als huisgezin is het
uitnemend geschikt gebleken, en
inzonderheid wordt het gewaardeerd door hen, die ,'prijs stellen op
eenvoudig, kinderlijk en zuiver vertellen der geschiedenissen tilt den
Bijbel.
Deze zevende druk werd gedrukt
op grooter Formaat en zwaarder
papier dan de vorige uitgaven., en
de illustraties werden alle in penteekening, dus krachtiger, overgeteekendi nood at die bijzonder
goed tot hun recht komen.
Niettegenstaande de royaler uitvoering bleef de prijs bepaald op
slechts

Een gulden en twintig cent
per exemplaar,

jozef maakt zich aan zijn broeders bekend.

waarop ook de halve-prijs-voor,
waarde van toepassing is, zoodat, indLen men het met andere boekjes gesorteerd bestelt,
of van dit boek alleen 10 ex. aanvraagt,

slechts zestig cent per exemplaar
berekend wordt,
Ook is het gecartonneerd of in keurigen stempelband gebonden verkrijgbaar .; gecartonneerd tegen verhoogIng van f0,15 per exemplaar, gebonden tegen verhooging van
F 0.4.5 per exemplaar.
Op carroatiage en banden wordt geen prijsvermindering toegestaan. Berekend tegen de
halve-prijs-voorwaarde wordt dus de prijs
gecartonneerd f 0.60
f 0.15 = f 0,75 per exemplaar
f 0.60 1- f 0..45 = f 1.05
gebonden
Bij bestelling Is riet voldoende No. 278 op te geven.
...
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VOOR OUDEREN.
Deze rubriek bevat werken, die uitnemend geschikt zijn als geschenk
aan Zondagsschoolonderwijzers. Verder is dit het materiaal ter aanvulling van Bibliotheken van Chr. jongelings- of Meisjesvereenigingen,
terwijl de boeken mede zeer geschikt zijn tot geschenk aan de oudste
leerlingen bij het verlaten der Zondagsschool.
Ook deze boekwerken worden geleverd op de zeer voordeelige
voorwaarden, in het voorbericht van dezen catalogus genoemd.
Prijs ingen.
279 J. J. L. ten Kate. De Psalmen . . . . f 0.60 (Band f 0.75)
280 J. E. Schriider. Het gesprek des Heeren
met
Samaritaansche ,, 0.75
..
281 Dr. A. Brummelkamp.
or het Gemeene
t
. .. ., 1.25
Pi
282 E. Nijland. Japan en de Japanneezen
.
is 1.25
PP
283 J. E. Schr&ler, Bij de levensbron .
„ 1.25
pp
284
Het lijden des Heeren . „ 1.25
pp
285
Kennen doet lief hebben.
.
Een boek over de zending ., 1.25
pp
286
Levensbeelden van jezus
,,
Christus . . . . . . . „ 1.25
*p
287 Hesba Stretton. Dienstknechten des Konings,
Uitsluitend gebonden . . „ 1.25
I,
288 A. J. Hoogenbirk. De Koopmansdochter . p, 1.60
t.
289 R. A. Swanborn. Amateurswerk . . .
„ 1.60
.
290 Dr. J. R. Callenbach. Waterloo . . . . ,, 1.90
..
291 Dr. H. M. van Nes. De graaf van Zinzendorf
Uitsluitend ingenaaid „ 1.90
t.
292
John Wesley . . .
1.90
tl
rp
293 Jan V elfman. Baje en haar kerkje. 'Ltd. geb." ., 1.90
„
294 P. Brouwer. De Wapenknecht van den Prins
Uitsluitend gebonden „ 2.295 J. A. Visscher. Schemerdal
„ 2.296 R. Freudenberg. Dr. David Livingstone „ 2.25
»Ir Tevens wordt voor deze rubriek de aandacht gevestigd op
de serie „Goet—Triseh—Claer", vermeld op blz. 40-43.
.

„

Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) of voor minstens f 10.—
wordt halve prijs berekend.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boeken op te geven.

Verkleinde afbeelding van de Kerstplaat van Steelink.

KERSTPLAAT,

geteekend door WILM STEELINK.

Deze zeer fraaie plaat werd gedrukt op plaatpapier groot 55 X 39 c.M,
Ze is verkrijgbaar in zwartdruk ad f 0.15 per exemplaar.
In kleurendruk ad f 0.30 per exemplaar.

PAASCHPLAAT,

geteekend door A. RttNCKEL,

Ook deze zeer mooie plaat werd gedrukt op plaatpapier groot 55 X 39 c.M.
Ze is eveneens verkrijgbaar in zwartdruk ad f 0.15 per exemplaar.
In kleurendruk ad f 0.30 per exemplaar.
Bij bestelling van platen is bet noodig op te geven of men zwartdruk
of kleurendruk verlangt. Verzuimt men dit te vermelden, dan wordt
de uitgave in zwartdruk geleverd. Ruiling kan niet worden toegestaan.
Bij b itelling van minstens 25 stuks .(ook gesorteerd) wordt halve prijs berekend,

.........

Verkleinde afbeeldingen van de platen „Bijbelsche Kunst" (zie pag. 36-37).
No. 13

DE AANKOMST DER HERDERS
Naaf de -schilderij van H. Lerolle
No, 16

DE WIJZEN UIT HET OOSTEN
Naar de gravure van Jean Porta,*
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Callenbach's Zondagsschoolplaten
in zwartdruk.
PRIJS 8 CENT.
1. Kerstplaat.
2. De verschijningen des Heeren aan Maria Magdalena en
aan de Emmausgangers.
3. De profeet Elia.
4. De geschiedenis van Jozef.
5. Zendingsplaat uit de warme luchtstreek (Afrika, China).
6. Zendingsplaat uit de koude luchtstreek (Labrador, Groenland en Patagonië).
7. Geloofshelden (Polycarpus en Ignatius).
8. Uit den strijd onzer vaderen.
9. De Prinsen van Oranje (Prins Willem I — Prins Willem V.)
10. Abraham.
11. Mozes.
12. Daniel.
13. De barmhartige Samaritaan.
14. Lief en leed.
15. Binnen en buiten.
16. Hier en daar.
17. Kijkjes in 't rond.
Bij bestelling van minder dan 25 platen wordt voor een cartonnen
rol 5 cent in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk verlangd wordt dat
de platen gevouwen geleverd worden.
Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) wordt halve prijs berekend.

SIMEON IN DEN TEMPEL
Naar de schifderii van Rembrandt

No. 14

DE LOFZANG VAN SI rvIEON
Naar de gravure van William C. T. Dobson

No. 15

Verkleinde afbeeldingen van de platen „Biibelsehe Kunst" (zie pag. 36-37).

.1•••••••••••
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Bijbelsche prenten voor kinderen.

Prijs PER BOEK (24 stuks)
PER 34 RIEM (10 boek of 240 stuks)
PER RIEM (20 boek of 480 stuks) .

1 0 50
, 4 50
7.50

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

....... ..•.. ...... ••• ... ..... •••••• •••••••E •

Deze serie zeer goedkoope Bijbelsche prenten
was geruimen tijd uitverkocht, doch werd door mij
herdrukt. Al dadelijk bleek
uit de zeer vele bestellingen,
die hiervoor inkwamen, dat
ze in een behoefte voorzien.
Elke prent heeft 9 plaatjes
met onderschriften.
De tekst werd geleverd
door een bekwaam kinderschrijver, wiens doel daarbij
was z66 te schrijven, dat
de geschiedenis, beknopt
weergegeven, voor ouderen
een uitnemende leiddraad is
om de kleinen met de
Bijbelscbe geschiedenissen
Het verloren schaap.
vertrouwd te maken.
De serie bestaat- uit 24
verschillende prenten. Ze worden niet anders dan per boek of veelvoud
daarvan afgeleverd, gelijkmatig over de 24 soorten verdeeld.
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Bij belsche Belooningskaartjes
In Pakjes van 12 Kaartjes.
Deze serie bestaat uit 15 pakjes, die de volgende onderwerpen
behandelen:
No. 1
2
• 3
4
rf
5
• 6
7
8
„ 9
„ 10
„ 11
„ 12
„ 13
„ 14
„ 15

Genesis 1.22.
•
„ 25-47.
• Ex. 3—Num. 11.
Matth. 1-8.
„ 9-14.
14.22.
Num. 12—Richt. 3.
Richt. 6.1 Sam. 15.
. 1 Sam. 20-2 Sam. 18.
Matth. 25-27.
„
28—Mark. 4.,
Mark. 5-9.
•

IP

Luc. 1-10.
2 Sam. 19-1 Kon. 18.

Deze serie kan geruimen tijd uitgebreid worden, zoodat, wie deze
kaartjes gaat gebruiken, niet bevreesd behoeft te zijn van steeds
dezelfde te moeten uitdeden. Als de serie compleet is, zullen honderden
soorten verschenen zijn.
De kaartjes worden gedrukt op zeer mooi, zwaar carton.
De prijs is uiterst laag gesteld, nl. op slechts 15 cent per pakje
van 12 stuks.

CORYRICHIED 1901 BY F4tOVIDENCE LiTHOGRAP1-1
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Achterkant
Voorkant
van een der Bijbelsche betooningskaartjes.

Heden is u geboren de Zaligmaker, welke is
Christus de Heer, in de stad Davids. Luk. 2 : 11.

DE ZALIGMAKER TE BETHLEHEM GEBOREN.
Luk. 2 : 1-20.

EN r:RAV IN

Wij hooren allen gaarne goed nieuws. Als
iemand u zegt, dat gij een heel mooi geschenk
te wachten hebt, hoe blijde zijt gij dan ! Dat is
goed nieuws voor u. Maar nooit kan men ons
beter nieuws vertellen dan dat wat de Kerstgeschiedenis inhoudt. Ofschoon wij de geschiedenis
reeds lang kennen, toch is zij altoos nieuw, gelijk
het brood, dat ons eiken dag versch wordt gebracht. Het was voor hen, die het eerst hoorden
dat de Zaligmaker geboren was, geen beter nieuws
dan voor ons. Verplaats u bij hen. Zij lagen bij
nacht op een heuvel om een wachtvuur, wakende
over de kudde. Plotseling was alles licht om hen
heen, het heerlijkste licht, dat zij zoo ooit hadden
gezien; en daar stond bij hen een engel, die hun
de
blijde boodschap bracht. En toen hij zweeg,
•
begon een gansche menigte van engelen op het
heerlijkst te zingen het lied, dat gij allen kent.
Daarop was allto weer stil, en was het weer nacht
als tevoren. Maar de engel, die hen had toegesproken, had hen naar Bethlehem gewezen, waar
zij het Kindeken in eene kribbe zouden vinden.
Zij gingen er haastig heen, en vonden daar wat
het plaatje ons vertoont, waarop wij hen juist zien
binnenkomen in den stal: den pasgeboren Jezus,
en Maria, zijne moeder, en Jozef. Zij verhaalden
alles wat hun overkomen was, en vernamen natuurlijk ook dat, wat zij nog niet wisten. Vol van
dankbaarheid gingen de herders heen, en konden
niet zwijgen van het goede nieuws dat hun was
bekend gemaakt.

36 UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK.

BIJBELSCHE KUNST.
De platen der serie „Bijbelsche Kunst" zijn door hun bijzonder fraaie
uitvoering een sieraad voor elk vertrek, en vallen door den buitengewoon lagen prijs onder ieders bereik. Ook zijn ze daardoor zoo bij
uitstek geschikt voor verspreiding op groote schaal.
Elke plaat heeft een grootte van 32 X 25 c.M.
Prijs slechts f 0.15 per exemplaar.
Bij getallen, hetzij van één soort, hetzij gesorteerd naar keuze van
den besteller, zijn de prijzen als volgt: 25 ex, á f 0.14, 50 ex. á f 0.13,
100 ex. á. f 0.12.
Bij bestelling van minder dan 5 platen tegelijk wordt f 0.05 extra
berekend voor het carton, waarmede de platen, ter voorkoming van
beschadiging, worden verzonden.
Bij bestelling is het voldoende op te geven „Platen Bijbelsche kunst",
met vermelding van het nummer.
Men bestelle uitsluitend de nummers uit dezen catalogus; die uit
vorige catalogi Zijn hiermede vervallen.
De platen zijn zelf niet genummerd, doch hebben tot onderschrift de
volgende titels:
1. Komt tot Mij, allen die vermoeid en
belast zijt ..
2. Jezus predikt aan het meer
3. De intocht in Jeruzalem .
4. Het laatste avondmaal. .
5. De voetwassching „
6. Gethsemané
7. Gethsemané
8. Het berouw van Petrus

Naar Anton Dietrich.
F. von inde.
tt
Leon Gérome.
't
E. von Gebhardt.
F. M. Brown.
J. H. F. Bacon.
Heinrich Hofmann.
Graaf Harrach.
b*
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9. Jezus voor Pilatus ,.
Naar M. de Munkacsy.
10. Zie, de mensch I
Antonio Ciseri.
W. A. J3ouguereau.
11. De vrouwen bij het graf
12. De Emmausgangers
Rembrandt.
13. De aankomst der herders
H. Lerolle.
14. Simeon in den tempel .
Rembrandt.
15. De lofzang van Simeon
W. C. T. Dobson.
16. De wijzen uit het Oosten
Jean Portgels.
17. De vlucht naar Egypte
EugèneGirardet.
18. Laat de kinderen tot Mij komen
Ottilie Roederstein.
19. Het verloren schaap .
A. U Soor.
20. Jezus weent over de stad ,
Paul H. Flandrin.
21, Jezus slapende in het schip tijdens den
storm
• Eugène Delacroix,
„ Eugène Girardet.
22. Jezus en de Emmausgangers .
„ Govert Flinck.
23. 1zaWr. zegent Jacob
24, De verderver der eerstgeborenen in
Egypte
• Arthur Hacker.
25. De goede Herder stelt zijn leven voor
de schapen
r J. v. Ravenszwaay.
26. De vrouwen bij het graf .
Ary Scheffer.
!,
G. G. Haarsen.
27. Aanbidding der herders .
B. Picard.
28. Abraham zendt Hagar en Ismaël weg
Jan van de Vinne.
29_ De verloren zoon
Eugène Eurnand.
30. Een zaaier ging uit om te zaaien .
31. De barmhartige Samaritaan ,
rr
32. De goede Herder
33. jezus leert zijne jongeren
34. De schat in den akker
r•
van
35. De opwekking van het dochtertje
„ G. P. Jacamb Hond.
jafrus
tt

PP

Ir

PP

P7

rr

't
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Groote l3ijbe.lsche platen voor Aanschouwelijk Onderwijs.
Prijs per serie met handleiding f 3.60
De platen hebben eene grootte

van

63 X 90 c,M.

SERIE 34/3.

SERIE 34.4.

Paulus in de synagoge te Thessalonica.
Hand. 17 1-5.
Een brief van den apostel Paulus voorgelezen in de gemeente te Thessalonica,
Thess, 1 : 1.
Paulus op den Areopagus te Athene.
Hand, 17 22 en vv.
De Corinthische christenen gaan op ten
huize van iustus, Hand. I : 7.
Paulus dicteert een zijner brieven, 1 Cor.1 :1,
Wat het meeste is. 1 Cor. 13.
De zegen van het geven- 2 Cor. 9.
Het oproer te Ephese, 1-bnd, 19 : 23 en vv.
Paulus' afscheid van de ouderlingen der
gemeente van Epliese. Hand. 20 16 en vv.
Paulus lijdt schipbreuk. 2 Cor, 11 : 25m.
Paulus te ferusalem gevangen genomen.
Hand. 21 = 33,
Paulus te erusalern aan den geeselpaal
gebonden. Hand. 22 r. 24, 25.

Een mislukte samenzwering, Hand, 23.
Paulus voor den Stad houder Felix. Hand. 24.
Paulus beroept zich op den Keizer. Hand, 25.
Paulus voor Feztus en Agrippa. Hand. 26,
Paulus' op reis naar Rome. Hand, 27.
Schipbreuk op Malta. Hand, 27.
Ontziet de zwakheid van anderen. P,..0m.
14 21.
Paulus' komst te Rome. Hand. 28.
Bene Levende offerande, Rom. 12 1.
Johannes op Patmos. Opent), 1 t 1.7b, 18a.
Tot den dood getrouw. Opent- 2 10,
De Heilige stad. Openb. 21 3.

...... F.E1-11 mmmmmmmmmm ••••••-• mmmm
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Een keurige wandversiering, ter opluistering bij de kerstfeestviering,
verkrijgt men door gebruik te maken van de

vier Platen naar krijtteekeningen
van P. C. MONDRIAAN Sr.
Elke plaat heeft de grootte van een schoolbord (96 X .80 eM.).
Een gei bestaat uit vier platen, en wel:
L De Herders, nederknielende bij de kribbe.
II. De Engel verschijnt in Bethlehems velden in lichtglans aan
de Herders.
III. Maria en Jozef met 't kindeke in den tempel, waarbij Simeon
en Anna,
IV. De Wijzen uit het Oosten, knielend en hunne geschenken
aanbiedend.
Prijs per compleet stel van vier platen slechts f 1.50.
Hierop is de halve-prijs-voorwaarde niet van toepassing.
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De rubriek 'ivoor onderen"
genoemd •op blz. 30, welke
vroeger belangrijk uitgebreider was dan thans, bood
daardoor den Zondagsschoolbesturen. die aan de medewerkers in den Zondagsschoolarbeid een kerstgeschenk wenschen aan te bieden, meer keus dan thans
het geval is.
Om hieraan tegemoet te komen, vestig ik de aandacht op de nieuwe serie

GOET-FRISCH-CLAER
waarin herdrukken opgenomen worden van de beste mijner uitgaven,
op verkleind formaat, doch op goed papier en met duidelijke letter,
zoodat het keurige uitgaafjes zijn, die o.a, uitnemend geschikt zijn als
geschenk.
- Opdat ze daarvoor in hoofdzaak zouden kunnen dienen, besloot ik
ze uitsluitend gebonden in den handel te brengen.
Ieder deeltje krijgt zijn eigen, geheel linnen stempelbandje, zoodat
bij de eenheid van het formaat toch een mooie verscheidenheid in
uiterlijk bereikt wordt.
Reeds verschenen de navolgende een en twintig deeltjes. Het ligt in mijn
voornemen om deze serie
geregeld uit te breiden, zoovAA
dat de koopers tegen lagen
prijs in het bezit kunnen
komen van een serie gezonde christelijke lectuur,
waarop ten volle van toeSCHAAPHERDER
irij randdril
passing zal zijn de naam
NT Pen ~Gin EN Tip)
der serie
DOET-FRISCH-CLAER

Be.tielit
-•
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ADELPHA
JONGE LEVENS
2e druk

1

DE [-IENILLL00D5

Prijs, geb. in linnen sterripelb. f 1.20,

D. ALCOCK
ALS SCHAPEN TER
SLACHTING
2e druk
Prijs,

geb. in linnen stempel]. f 1.75.

C. BEUER
A N ASTASIA
2e druk
Prijs, geb. in linnen stempelb, f 2,—.
C. BEIIER
DE SCHAAPHERDER
Vertaald door L. Beickroanin

2e druk
Geïllustreerd

HELENE CHRISTALLER
IN DIENST VAN ZIJN
ZENDER
3e druk
Prijs, geb. in
stempelb, f 1.50.
RALPH CONNOR
DE HEMELLOODS
.3e druk

Prijs, geb. in linnen stempelh, f 1

Prijs, geb, in linnen stempelti, f 1.40.

CORNELIA
BELIJDENIS EN
LEVEN
8e druk
Prijs, geb, in linnen stempelt. f 1,50.

CORNELIA
DE OUDE BIJBEL
7e druk.
Prijs, geb.

in linnen stempelli. f 1.20.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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VOOR DONKERE DACEN
er,,,r

Peul,

D_ h_ J1, To. JONKER

schi ER PSCHUTrEP.
D VAN
ST. MAPTI N
rr L.cerc

Dr. A. J. Th. JONKER
VOOR DONKERE DAGEN
4e druk.
Prijs, geb. in linnen stempelb, f 1,40.

E. VON IVIALTZAHN
OP VASTEN GROND
3e druk.
Prijs, geb. in linnen stempelb. f 1_90.

J. DE LIEFDE
DE SCHERPSCHUTTER
VAN ST4 MARTIN
4e druk.
Prijs, geb. in linnen stempelb. f 1.20_

NICOLAAS
DE PASTORIE. VAN
N CODE BO
5e druk.
Prijs, geb. in linnen stempelb. f 1.80,

J. DE LIEFDE
DE PLAATSVERVANGER
5e druk,
Prijs, geb, in linnen stempelb. f I .—.

W. SCHIPPERS
HET UILENNEST
4e druk.
Prijs, geb, in linnen stempelb. f 1,40.
FIETL.

UILENNEST
DOOR W.E.CI-LIFPERS
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DE ZOON VAN
SQ1IPPER tIOLTINICI
".

1

OM.44 114BACI. — Jahlkiffill%

W. SCHIPPERS

D. SPECKMANN

EEN ZEEMANSVROUW

DE GOUDEN POORT.

2e druk.
Prils, geb. in linnen stempelband f 1.20.

3e druk.
Prijs, geb. in linnen stempelband f 1,50.

W. SCHIPPERS
GUY THORNE

DE ZOON VAN SCHIPPER
HOLTING.

EN HET WAS NACHT.

2e druk.
Prijs, geb. in linnen stempelband f 1,—.

2e druk.
Prijs, geb. in linnen stempelband f 1,60.

W. SCHMIDT

AETHELBURGA.
Een verhaal uit den Angel-Saksischen tijd.
2e druk.
2 deden.
Prijs, geb. in linnen stempelband F 2.80.

ZELANDIA

OP EN OM DEN EIKENHOF.
2e druk.
Prijs, geb. in linnen stempelband 1.20.

DE GOUDEN
• POORT er
"'NA SPECKMANN

De uitgaven der serie „LOET-FR1SCH-CLARR" voorden niet tegen halven prijs geleverd, De prijzen zijn trouwens ze.x5 laag. dat ze tegen de genoteerde prijzen zeer zeker
voor het hierboven genoemde doel, Ja voor elke gelegenheid, waarbij men een kostelijk,
toch niet te kostbaar geschenk wil aanbieden, in aanmerking komen.
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DRIE VERTELLINGEN
DOOR

W. G. VAN DE HULST.
Geïllustreerd door TJEERD BOTTEMA.
Dikwijls wordt gevraagd naar een mooi uitgevoerd leesboek voor
kinderen van 6-9 jaar. Welnu. in „DRIE VERTELLINGEN" door
W. G. van de Hulst wordt zulk een boek aangeboden.
Het bevat, zooals de titel reeds aanduidt, drie verhaalties, nl.
FIK,
VAN BOB EN BEP EN BRAMMETJE,
en ALLEMAAL KATJES.
Wel zelden werden boekjes voor de kleuters z645, warm door de pers
aanbevolen, als met deze het geval was.
Thans in één bundeltje vereenigd, en gedrukt op zeer mooi papier en
in grooter formaat dan de gewone uitgaafjes, vormen ze in hun geheel
linnen stempelband een deeltje, dat ieder kind rijk en blij kan maken.
Woordkeus en druk zijn zebek, dat de kleinen., die pas de leeskunst machtig
zijn, ze zelf kunnen lezen, hetgeen het genot voor hen zeer verhoogt.

De prijs van dit juweeltje is £ L80,
..

•
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Mooie jongensboeken, voor den leeftijd van 12.16 jaar; groot
formaat; zwaar papier; uitsluitend gebonden verkrijgbaar.
De onder nummer 245, 252, 253, 263 en 265 in dezen catalogus vermelde boeken warden hier aangeboden in veel royaler uitvoering. Zij zijn in
dezen vorm vooral geschikt voor geschenken bij bijzondere gelegenheden
als verjaardagen, St. Nicolaas, huiselijke Kerstfeestvieringen enz. enz. enz.

trkttode4

Illustratie uit: L. Penning, De vaandrig van den stedendwinger.

De Watervloed door L. Penning
f 1,60
Van een jonker die werkman en van een boenderniaker die
jonker wilde worden door Jan Veltman ..
.. . . .. 1.60
Willem Wycherts. Een dappere Alkmaarder jongen, door Jan
van de Croeze (W. G, v. d. Hulst) 3e druk
1.80
De Klerk van den Inquisiteur door W. J. D. van Dijek, 2e dr, „ 2.—
Jaap Holm en z'n vrinden door W. G. v. d. Hulst, 5e druk „ 2.—
De vaandrig van den stedendwinger door L. Penning
„ 2..

.....

Even mooie m'eisjesboeken, ook voor den leeftijd van 12-16 jaar;
groot formaat ; zwaar papier ; uitsluitend gebonden verkrijgbaar.
Deze boeken komen onder nummer 235, 257 en 258 in dezen catalogus
reeds voor, doch daar betreft het de kleinere en veel-eenvoudiger editie.
De hier aangeboden editie is in het bijzonder, evenals de op de vorige
bladzijde genoemde jongensboeken, bedoeld als gelegenheidsgeschenk.

In1.1.4.•.4.1••••••
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Illustratie uit: G. Ingwersen, Truitje.

Wat Mies schreef door Catharina Bronsveld .
...
De paradijsbloem door Ida Keller
De kinderen van Sonnehoeck door A, N. S.
Onder zes nichtjes en neefjes door J. L. F. de Liefde
Truitje door Gesina Ingwersen.

f 1.60
1.60
„ 1.80
„ 1.80
„ 2.—

Der- Op deze serie boeken is de halve-prijs-voorwaarde NIET van
J IJ...

toepassing.
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Jan Veltmanjs papieren Kinderspeelgoed
Zonder

plakken.

Zonder

hechten.

ALLES UIT EEN BRIEFKAART
Alleraardigst speelgoed, dat de jeugd zelf gemakkelijk kan maken uit
waardeloos carton, als oude briefkaarten, reclamekaarten, enz, enz.
Voor ieder model bevinden ziglaile noodige patronen in de boekjes,
Het werk wordt hierdoor zédh eenvoudig, dat zelfs kinderen van 8 á 10
jaar er mede terecht kunnen, en het werk is z66 aantrekkelijk, dat
ouderen zich er met genoegen mede bezig houden.
De serie bevat de volgende nummers;
A No. 1.: Bank zonder leuning; Stoel : Tafel ; Bank met leuning :
Ledikant; Kruiwagen; Weener stoel ; Trapje ; Kast.
A No. 2.! Slede ; Tafel ; Toilettafel : Leuningstoel ; Bekleede stoel;
Orgel ; Trap ; Kinderledikantje ; Nachtkastje.
A No. 3.; Rijtuigen; Gewone handkar; Bakkerskar Driewielige aardkar ; Rijtuigen op vier wielen; Gesloten wagen.
A No. 4.: Tramrijtuigen : Personenrijtuig; Gesloten goederenwagen;
Open goederenwagen ; Tratlocomotief.
B No. 1.: Verschillende modellen voor huizenbouw.
B No. 2.: Als No, 1, doch iets moeilijker.
B No. 3 en 4 (club bel-numme r). Verschillende modellen voor huizen
en kerken.
De methode is zát.p, dat ieder patroon herhaaldelijk gebruikt kan
worden, zoodat het bezit der manies een voortdurende bron van genot
blijft en men den voorraad speelgoed steeds kan uitbreiden, zoolang
men maar oude briefkaarten of soortgelijk carton heeft.
Prijs per nummer f 0.35; 25 ex. gesorteerd á f 0.30; 50 ex. gesorteerd
á f 0.25 ; 100 ex, gesorteerd á f 0,221 /2 ; 500 ex. gesorteerd á f 0.20.
..........
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GETUIGSCHRIFTEN OF DIPLOMA'S
voor Scholen, Vereenigingen enz.
Dit diploma wordt door
mij zonder inschrift in den
handel gebracht, zoodat zij,
die deze kaart wenschen te
gebruiken, niet gebonden zijn
aan eenig inschrift, door den
uitgever vastgesteld. In vele
gevallen zou dit 45f geheel
Of gedeeltelijk niet aan het
doel beantwoorden,
Wie slechts 4áén of enkele
exemplaren nondig heeft, kan
het insehrift, geheel naar
eigen keuze vastgesteld, in
teekenschrift doen a2mbrett.
gen. Wie een getal van
eenige beteekenls wil bestellen, (b.v. voor schoolgebruik). kan den zakelijken
tekst naar eigen opgave
doen drukken. en de namen
en data schriftelijk
Met bet drukken van dien
tekst belast zich d esgewenscht
de uitgever.
De prils van dit fraai
nitge~rde getuigschrift gedrukt in kleuren en goud
op diepzwarten ondergrond
op een formaat van 42 1/2 X
301/2 c.M., is gesteld als
volgt

bij bet verlaten der
Zondagsschool Ps.
119 105 te Nijkerk
den ... 19
Namens het Bestuur
der Zondagsschool
Pres,
Sec('
Gedenk aan uwen
Schepper in de dagen
uwer longetingschap.
Pied. 12 : 1a.

Verkleinde af bedding.
1-9 ex. a f 0.40
10-24 „ „ „ 0.35
25-19 „
„ 030

50-99
ex.
100-499
500 en neer

f 0.2711st
0.25
0.22%

Het drukken van inschrift volgens eigen opgave geschiedt tegen berekening van f
onverschillig het getal, mits liet inscbrift voor alle exemplaren gelijk 12.
Voor elke zending wordt 010 extra in rekening gebracht voor kosten van carton,
waartussehen de kaarten verzonden voorden, teneinde beschadiging te voorkomen.
.... ••• .....

...

................ ......... 5.• r•n. ..... T 1 ,

Verkleinde afbeeldingen van de platen tiBiibelsehe Kunst" (zie pag. 36-37).
No. 17

0.*

DE VLUCHT NAAR EGYPTE
Naar de schilderij van Eugène Grardet
No. 2

JEZUS PREDIKT AAN HET MEER
Naar de schilderij van E von Inde

LAAT DE KINDEREN TOT Mij KOMEN
Naar de schilderij van Ottlie Roedetstin.
HET VERLOREN SCHAAP
Naar de schilderij van A. 11. Saar

No. 19

Verkleinde afbeeldingen van de platen „Bijbelsche Kunst" (zie pag. 36.-37).
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L_
•
Zoo Hij- u roept, zoo zult gij zeggén..
: Spreek, 1--lecre!
kpec.ht hoort..

'Aar

De warme ontvangst, die aan het op de voorgaande bladzijde
genoemde getuigschrift of diploma ten deel viel, waardoor telken jare
herdruk noodig was, deed mij besluiten een tweetal nieuwe diploma's
te drukken.
• Het Bene, met de afbeelding; „Eli en Sarong- heeft tot tekst:
„Zoo Hij u roept, zoo zult gij zeggen: Spreek, Heere! want uw
knecht hoort."
1 Sam. 3 9b.
en het andere, met de afbeelding „de jonge Timotheiis wordt door
zijn moeder onderwezen":
fi
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in liedren gij gebeerd hebt. en ...vuur% ais
verDeliciAng
svekkrridi.-,
wien gi;
guleéra bebs yèri dw.
varr kirnf3 r de 'willige
Sarifmn gewe-rai helic.. ;le Lk '.,js klirtr n rn.3.ken rut
zulighea; door bet
Chrksils1,2-21.n. is.

.1.\ di

de-.

If

Bkft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan EL rerkeicering
gedaan is, wetende tyan wier' gij het geleerd hebtr;. en dat gij van kinds
af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot
zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus jezus is."
2 Timoth. 3 14 en 15.
Beide diploma*s zijn keurig uitgevoerd, en voor allerlei doeleinden
geschikt, maar voornamelijk om uitgereikt te worden aan leerlingen die
de Chr. School of de Zondagsschool verlaten.
25,-49
De prijs is: 1-24 ex, á f 0.171/2 ;
ex. á f 0.14;
50. — 9
ar „ .0.12;
100 of meer „ „ „ 0.10.
...
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KERSTLIEDEREN.
Zooeven verscheen:

Dertigste zestal KERSTLIEDEREN
VOOR SCHOLEN EN HUISGEZINNEN,
op bekende wijzen
door D. VAN WIJCM.
Prijs 4 cent; 50 ex. f 1.80; 100 ex. f 3.— ; 250 ex, f 7,— ; 500 ex. f
Langer dan een kwart-eeuw gaf de heer Van Wijck telkens een
6-tal Kerstliederen, in het geheel alzoo ruim 150 Kerstliederen. Uit die
rijke verzameling werden reeds zeven Bloemlezingen door den schrijver
zelf bijeengevoegd. De uitgever is voornemens op deze bloemlezingen
meerdere te laten volgen, waartoe de heer Van Wijk zijn medewerking
toezegde, ja zelfs aanbood om zoo nu en dan tusschen de oude liederen
een nieuw lied te voegen.
Ditmaal heeft de heer Van Wijck zelfs meer gedaan; hij vervaardigde weder een geheel nieuw zestal, dat thans als het dertigste wordt
aangeboden.
Het lijdt geen twijfel, of deze nieuwe serie zal hetzelfde gunstig
onthaal vinden als den voorgaanden bundels ten deel viel.
ZEER VOORDEELIGE AANBIEDING.
De eerste, tweede, derde, vijfde en zevende Bloemlezing zijn nog
verkrijgbaar, evenals van de zestallen het 3e, 6e, 8e, 12e, 22e, 24e,
25e, 26e, 27e, 28e en 29e zestal.
Deze worden aangeboden ad 3 cent ; 100 ex. f 125; 250 ex. f 4.50 ;
500 ex, f 7.50.
Indien van een dezer series meer ex. besteld worden dan in voor.raad zijn, zoo wordt het gewenschte getal van een andere serie gezonden, zoodat men toch het verlangde getal in één soort ontvangt.
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VIJF EN DERTIG LIEDEREN VOOR DE
CHRISTELIJKE FEESTDAGEN,
op bekende wijzen
VOOR SCHOLEN EN HUISGEZINNEN
door D. VAN WIJCK.
Tweede druk.
Deze bundel van 35 liederen vormt een boekje van 64 bladzijden,
met zeer duidelijke letter gedrukt,
De prijs is slechts:
20 cent per exemplaar ;
100 exemplaren á f 0.15
500 exemplaren .á f 0.121/2
zoodat elke Zondagsschool zich voldoende exempl. kan aanschaffen,
om elk der leerlingen op de Christelijke feestdagen een boekje in
handen te geven.
De bekende wijzen maken lange voorbereiding overbodig. zoodat
in elke Zondagsschool nu op eiken feestdag een toepasselijk lied kan
gezongen worden.
Een present-exemplaar van deze Vijf en dertig Liederen wordt
op aanvrage toegezonden aan Hoofden van Zondagsscholen.
Alle Zondagsschoolbesturen kunnen dus gratis met den inhoud
kennis maken.
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Kerst-, Paasch. en Pinksterliederen.
2.
3.
4.
5.

Kerstlied, door H. Kansen. Wijze: Engelsch Volkslied.
Kerstlied. Wijze: Gezang 7.
Kerstlied. Wijze : Hernhutters avondlied.
Twee kinderbeden op het kerstfeest, door J. P. van der Maas,
Wijze Daar juicht een toon — Psalm 100, of Psalm 42.

Prijs der nummers 2, 3, 4 en 5 per stuk 2 cent; 50 ex. f 0.80;
100 ex. f 1.40; 250 ex. f 3.—; 500 ex. f 5...

6. Der engelen lied, door H. J. Staverman. Wijze : Daar juicht een
Psalm 100, of Psalm 134.
toon
7, Kerstlied, door H. J. Staverman. Wijze: Wie is op aard gekomen.
8. Wij wilden Jezus wel zien, door H. J. Staverman. Wijze ; Prijs den
Heer met blijde galmen.
9. Kerstlied, door H. J. Staverman. Wijze ; Prijs den Heer met blijde
galmen.
10. Geen gedaante noch heerlijkheid, door H. j. Staverman. Wijze:
Oostenrijksch Volkslied.
11. In doeken gewonden, door H. J. Staverman. Wijze: Heilig, heilig
zijt Ge, o Heer, of: Steil en doornig zij ons pad.
12. En ziet meer dan Salomo is hier, door H. J. Staverman. Wijze :
Ik zie de kleine vogels springen, of : Waar gaan wij met ons hart
nu henen.
13. Zie het Lam Gods, door H. J. Staverman. Wijze ; Hernhutters
avondlied.
14. Christus-feest, door H. J. Staverman. Wijze: Oostenrijksch Volkslied.
15. Kerstboom, door Homo. Wijze 't Zonlicht daalde neer in 't Westen.
16. Loflied. Wijze: Opwaarts naar Sion (Juichende kinderschaar No. 6).
17. Bethlehems sterre. Wijze : De Godsrivier. (Juichende kinderschaar No. 9).
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18. Hemel en stal, door Homo. Wijze: Er ruischt langs de wolken.
19. Bethlehem, door Homo. Wijze: Boven de starten.
20. Looft den Heer, door Homo. Wijze: juicht, juicht, juicht, er is
vreugde omhoog bij Gods englen.
21. Op 's Heilands geboorte. Wijze: Zie en leef (Juichende kinderschaar No. 32).
22. Op 's Heilands geboorte, door Betsy. Wijze: Wie zal mij rooyen.
23. De blijde boodschap, door Betsy. Wijze: Zij zullen het niet hebben.
24. Kerstzang, door Betsy. Wijze: Als een stemme veler waat'ren.
25. Kerstlied. Wijze: Er ruischt langs de wolken.
26. Het schoonste lied. Wijze: Oostenrijksch
27. Kerstlied, door E. Gerdes. Wijze: Het betere land (Juichende
kinderschaar No. 16).
28. Bij de kribbe, door E. Gerdes. Wijze: Klein vogelijn.
Prijs der nummers 6-28: 1 ex. 2 cent; 100 ex. f 1. —;
500 ex. £ 4,50; 1000 ex. f

29. Kerstzang. (Bij beurten te zingen). Wijzen: Daar juicht een toon;
Er ruischt langs de wolken; Rots der eeuwen en 0, wanneer.
30. Beurtzang op het Kerstfeest. Wijzen: Er ruischt langs de wolken
en Engelsch Volkslied. afgewisseld door spreekgedeelten.
31. Kinderkerstzang. Wijze: Wij leven vrij.
32. Kerstvreugde. Wijze: Psalm 84.
33. De schoone dag. Wijze: Oostenrijksch Volkslied of Alle heuvlen.
34. Paaschlied. Wijze: Heilig; heilig zijt Ge, o Heer.
35. Paaschvreugde. Wijze: Psalm 84.
36. Paaschlied. Wijze: Er gaat door alle landen.
37. Paaschjubel. Wijze: Rots der eeuwen.
38. Paaschbede. Wijze: Heilig, heilig zijt Ge. o Heer.
39. Op.standingslied, Wijze: Daar juicht een toon.
40. Paaschzang. Wijze: 0, wanneer.
41. Bedezang op het Pinksterfeest. Wijze: 0, wanneer.
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42.
43.
44.
45.
46.
47.

Pinksterzang. Wijze : Er gaat door alle landen.
Lied op Pinksteren. Wijze : Rots der eeuwen.
Pinksterlied. Wijze : Er ruischt langs de wolken.
Pinksterbede. Wijze : Alle heuvlen, alle dalen.
Feestzang op Pinksteren. Wijze: Heilig, heilig zijt Ge, o Heer.
Bede tot den Heiligen Geest, Wijze: Laat mij slapend op U wachten.
Prijs der nummers 29.-47: 1 ex, 2 cent; 50 ex. f 0.80;
; 500 ex, f
100 ex. #1.40; 250 ex. f

Een compleet stel der bovenstaande Kerst-, Paasch- en Plnkster.
liederen is verkrijgbaar voor # 0.80.
Een compleet stel der Kerstliederen (No. 2-33) voor f 0.60.
Een compleet stel der Paasch- en Pinksterliederen (No. 3447)
voor f 0.30.
Door aanschaffing van een compleet stel dezer liederen heeft men
een uitnemende handleiding voor de keuze van feestliederen, welke
jarenlang kan dienst doen.

TOT VERMANING EN TROOST
is de titel van een verzameling tekstkaartjes. die hoofdzakelijk bestemd
zijn om bij ziekenbezoek bij de kranken achter te laten, maar die ook
voor tal van andere doeleinden kunnen gebruikt worden.
Tot nu toe verschenen twee series. Elke serie bevat 24 verschillende
bijbelteksten, in duidelijke letter gedrukt.
De prijs is 25 cent per pakje (24 verschillende teksten); bij 5 pakjes
tegelijk besteld, 20 cent per pakje.
Op verlangen wordt een proef kaartje met de lijst der teksten in de
beide series, franco toegezonden.
..... •• •C
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Deze kaart, gedrukt op mooi Slank ivoor-carton, is bijzonder geschikt om ondel- de
teerlingen uitgedeeld te wordm, waardoor bet keren der TIEN GEBODEN in de hand
gewerkt, en dus het onderwijs zeer bevorderd wordt.
Prijs per ex- 5 ct.: 25 ex 4 et, per ex.: 50 ex. 5 ct. per ex..; 100 ex. 2 et. per ex••••••1...E.rEm

EEEE
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BIJBEL
bevattende al de boeken van het Oude en Nieuwe Testament volgens
de Statenvertaling, met gelijkluidende teksten en inhoudsopgaven boven
de hoofdstukken.
met honderd gekleurde platen
naar de oorspronkelijke waterverf-teekeningen van Harold Copping.
Deze Bijbel is gedurende vijf jaren in voorbereiding geweest.
Den ook hier te lande welbekenden kunstschilder Harold Copping
werd door The Religious Tract Society opdracht gegeven een reis naar
Palestina te maken, met het doel teekeningen te vervaardigen, geschikt
om een Bijbel te illustreeren.
Ieder, die de zeer schoone illustraties zag in de Bunyan-uitgaven, en
in. ,,Uit een Heilig verleden",• „Naar het land der Vaderen" en „Recht en
Gericht" (alle verschenen bij den uitgever dezes) en die door denzelfden
kunstenaar geïllustreerd werden, zal toestemmen dat de bovengenoemde
Engelsche uitgevers-firma eene goede, eene voortreffelijke keuze deed.
Ter aanbeveling behoeft wel niet veel gezegd te worden.
Het voortreffelijkste aller boeken, geïllustreerd door een man die in
dit werk zijn geheele ziel gelegd heeft, die in het Heilige Land zelf
zijne studies maakte, vormt een zoo schoon geheel, dat ieder, die op
den Bijbel prijs stelt, deze zeer schoone uitgave zal willen bezitten.
En om dit mogelijk te maken, werd de prijs, in aanmerking genomen
de zeer kostbare uitvoering, uiterst laag gesteld. Daardoor ook leent deze
uitgave zich zoo bijzonder om bij tal van gelegenheden als geschenk te
dienen, als b.v. bij gelegenheid van het afleggen der geloofsbelijdenis,
bij het verlaten der school (hetzij aan de leerlingen zelve, hetzij aan den
onderwijzer). bij huwelijken, bij verjaardagen, bij jubilea, enz. enz.
Een geschikter geschenk voor iemand van christelijken huize kan men
zich moeilijk denken.
De prijs is : Geb. in (raaien, linnen stempelb. en geverfd op snede f 9.50.
..................

HONDERD PLATEN
TEN GEBRLIIKE BIJ HET BIJBELSCH ONDERWIJS
naar waterverf-teekeningen van HAP OLD CO PP ING.
Prijs per map, inhoudende 100 platen,
Grootte van iedere plaat 23 X 14 cM.
Bij bestelling geve men op: Map met 100 Copping-platen.

f

4.50.

KAART VAN PALESTINA,
bewerkt door J. VAN DE PUTTE.
Derde, veel verbeterde druk.
Deze kaart heeft een grootte van 148 X 116 c.M.
Prijs in 2 bladen f 4.00 ; opgeplakt op linnen en voorzien van rollen f 1750.

BIJBELSCHE WANDKAART,
bewerkt door J. VAN DE PUTTE.
Deze kaart heeft een grootte van 176 X 130 c..
Prijs in 6 bladen f 4.50; opgeplakt op linnen en voorzien van rollen f 17.50.
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ATLAS DER BIJBELSCHE AARDRIJICS, EN
OUDHEIDKUNDE
door C. GOOTE en K. WIELERAKER.
Prijs ingenaaid f 2.80; gebonden f 3.80.
25 ex. ingenaaid á f 2.10; gebonden á f 3.10.
Deze atlas bevat ruim veertig bladzijden tekst, waarin zeer waardevolle aanteekeningen worden gegeven op de kaarten en platen.
Vervolgens op 12 bladzijden 25 kaarten, die uitmunten door zeer
fraaien druk, zoowel met betrekking tot de kleuren als het zeer
duidelijke schrift.
Daarna 61 bladzijden platen die op de Bijbelsche Aardrijks- en
oudheidkunde betrekking hebben. Men vindt er: Steden, Antiquiteiten;
Munten, Gereedschappen, Dieren, Boomen, Planten en Vruchten, enz.

DE EVANGELIEVERHALEN
voor schoolgebruik gerangschikt
door P. STIENSTRA.
Prijs ingenaaid f 1.25; gebonden f2.--.
25 ex. ingenaaid à f 0.90; gebonden á f 1.65.
In dit werk is de tekst der vier Evangeliën afgedrukt naar de volgorde der gebeurtenissen, en deze verdeeld in hoofdstukken met titels
en ondertitels, waardoor men een goed overzicht verkrijgt van de
Evangelieverhalen. Om zich deze goed in te prenten en daarbij een
overzicht over het geheel te verkrijgen, is dit een uitnemend werkje.

KORT OVERZICHT DER BIJBELSCHE
GESCHIEDENIS
Repetitieboekje bij het Bijbelsch ondeirricht
door P. VAN DE KOOI.
Prijs f 0.70.
25 ex. á £ 0.50.
Dit boekje geeft een korte aanduiding van alle feiten en gebeurtenissen van de- Bijbelsche geschiedenis in chronologische orde, en komt
alzoo het geheugen op voortreffelijke wijze te hulp.
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ROOSTER DER NEDERLANDSCHE
ZONDAGSSCHOOL-VEREENIGING VOOR 1926.
Deze Rooster heeft dezelfde onderwerpen als behandeld worden in
Wenken en Toelichtingen van Dr. G. P. Marang.
Hij verschijnt in twee edities, welke zich hierin van elkaar onderscheiden, dat, hoewel beide dezelfde onderwerpen aangeven, de te
leeren teksten en verzen in den eenen rooster van kleiner omvang
zijn dan in den anderen. Als niet bepaald besteld wordt de rooster
met kleine teksten en verzen, wordt de gewone rooster geleverd.
Prijs f0.121 /2; 25 ex. f 250; 50 ex. £4. —; 75 ex. f 5.25; 100 ex.

1926

ZONDAG 21 FEBRUARI.

1's. 81 : 13
Ger. 36 2

Gelijkenis van de verontschuldigingen.
Luk. 14 : 7-27.
Luk. 14 23. En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit In de wegen en heggen, en dwing
ze in te komen, opdat mijn huis vol warde.

Psalm 81 : 13.
Maar Mijn volk wou niet
Naar Mijn stem me hoorer;
Israël verliet
Mij en Mijn geboft;
't Heeft zich and're gobn,
Naar zijn lust, verkoren.
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UITGAVEN DER NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL-VEREENIGING.
WENKEN EN TOELICHTINGEN VOOR DEN ONDERWIJZER
betreffende de te bespreken onderwerpen volgens den Zondagsschoolrooster voor 1926, door Dr. G. P. Maran g. Prijs per jaargang £2.25.
Deze Wenken verschijnen in 4 afleveringen telkens in de laatste
maand van een kwartaal. Elke aflevering is een handig boekje van
pl.m. 80 bladzijden. Zij zijn geïllustreerd, en bevatten niet alleen tekstverklarende opmerkingen over het te vertellen verhaal, doch geven
ook wenken en aanwijzingen omtrent het vertellen zelf.
MAANDBLAD DER VEREENIGING onder redactie van Dr. G. P.
Marang, H. A. de Boer Azn. en S. H. van Schaick.
Prijs per jaargang (12 nummers) f 3...
KLASSEBOEKJE VOOR DEN ONDERWIJZER (bevat gelegenheid
voor allerlei aan teekeningen betreffende woonplaats, schoolverzuim,
keren, enz.) Elk boekje biedt gelegenheid voor 20 namen.
Prijs f 0.05.
EEN VEELEISCHEND WERK. Wenken voor allen, die in de
Zondagsschool arbeiden, door A. j. Hoogenbir k.
Prijs f 0.25.
DE NOODZAKELIJKHEID EN DE WIJZE VAN VOORBEREIDING VOOR HET ZONDAGSSCHOOLONDERWIJS
door Dr. E, Barge r.
Prijs f 0.10.
DE KINDEREN NIET VERHINDEREN door G. F. Haspels.
Prijs f 0.10.
VREDE OP AARDE. Zendingsboekje door C. N. Loom a n.
Prijs f 0.20; 25 ex. f 0.10 per ex.
IN MEMORIAM T. M. LOOMAN.
Prijs f 0.30.

62 UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK.
UITGAVEN DER NEDERLANDSCHE ZONDAOSSCHOOL-VEREENIGING.
STEENEN DES AANSTOOTS. Eene poging tot wegneming van het
aanstootelijke en tot oplossing van het schijnbaar tegenstrijdige in
de Heilige Schrift. Naar het Hoogduitsch van S. L i m b a c h.
Met een aanbevelend woord van Dr. E. Bar ge r.
Prijs ingenaaid f 2.. ; gebonden f 2.75.
OVEREENSTEMMING DER EVANGELIËN door Dr. G. - P.
M a r a n g. De tekst van de vier Evangeliën, voor zoover ze betrekking hebben op de Lijdensgeschiedenis en de Opstanding met
de verschijningen, vindt men hier naast elkander afgedrukt, zoodat
men met één blik een overzicht krijgt over de verschillende berichten. De stof is verdeeld naar de behandeling volgens den
Rooster der Ned. Zondagsschool-Vereeniging, terwijl in de „Wenken"
steeds naar deze Overeenstemming verwezen wordt.
Prijs f 0.50.
DE KENNIS VAN DE KINDERZIEL VOOR DEN ONDERWIJZER door Dr. G. P. Maran g. Een handleiding in 't bijzonder voor Zondag sschoolonderwijzers.
Prijs gecartonneerd f 0.50.

De contributie voor het lidmaatschap der Vereeniging bedraagt
f 2.— per jaar.
De leden ontvangen zonder verdere betaling
le. het Vereenigingsorgaan.
_ 2e. De handleiding voor den onderwijzer („Wenken").
3e. Den daarbij behoorenden rooster.
le. Wat verder mogelijk zal blijken.
Aanmelding voor het lidmaatschap en eventueele reclames betreffende uitgaven. die men ontvangt krachtens het lidmaatschap. richte
men tot het Bureau der Vereeniging, Singel 58, Amsterdam.
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LEERMIDDELEN
voor Zondagsscholen en Christelijke Scholen.
Op onbepaalde tijden verschijnen eenige leermiddelen, voor zooveel
noodig met handleiding.
Thans zijn nog verkrijgbaar
Een verzameling van de 7 in den Bijbel genoemde munten,
in een kaart vastgehecht, met uitvoerige handleiding over het
Oudrjoodsche geldwezen f
Een kaartje waarop de steenen van de borstlap van den
Hoogepriester f

MUZIEK-ZANGBUNDEL
„WIE ZINGT MEE?"
Saamgebracht door Dr. G. P. DIARANG en L. C. POST.
Kwarto formaat, gecartonneerd. Prijs, met inbegrip van een Tekstboekje
EEN GULDEN PER EXEMPLAAR.
TEKSTBOEKJE afzonderlijk 10 cent.
25 of meer ex. à S cent.

INHOUD.
Pag.

Beschrijving en leveringsvoorwaarden
... .
Winterbloemen
.
.
Verklaring der verkortingen
Boekjes van 10 cent
.
.
Boekjes van 15, 20, 25 en 35
.
.
,
Serie „Voor onze kleinen" (40 cents)
,
Twee gecart. prentenboekjes door Johanna
Boekjes van 40, 50. 60, 70 en 80 .
.
Boeken van 90, 1..--.. L20, L30 en 130
E. Gerdes, Verhalen voor de jeugd
Sch.5ttelndreier, Bijb, Geschiedenissen
Uitgaven voor ouderen ,
Kerst- en Paascbplaat
.
.
Callenbachfs Zondagsschoolplaten
Bijbelsche prenten voor kinderen
Bijbelsche belooningskaartjes .
Platen Bijbelsche Kunst .
.
,
Groote Bijbelsche platen voor aanschouwelijk onderwijs.
Mond`riaan, Vier platen naar krijtteekeningen
Serie ,,Goet-Frisch-Claer,
.
Van de Hulst. Drie Vertellingen .
.
Jongens- en Meisjesboeken. Verjaarseditie
Veltman, Alles uit een briefkaart ,
Getuigschriften of diploma's ,
.
Kerstliederen ,
,
,
,
,
Tot vermaning en troost (Tekstkaartjes) .
De tien geboden. Uitdeelingskaart .
,
,
Bijbel met 100 gekt. platen van Harold Copging ,
Honderd platen van Copping bij het Bijb. enderw.
Palestina, Kaart van
,
Wandkaart, Bijbelsche .
.
,
Goote en Widemaker, Atlas der Bijb. Aardrijkskunde ,
Stienstra P., De Evangelie-verhalen
,
.
Van de Kooi, Kort overzicht ,
,
.
Rooster der Ned. Zond. Vereeniging ,
.
.
Uitgaven der Ned. Zondagsschool-Vereeniging
.
Leermiddelen voor Zondagsscholen en Chr. scholen
Muziek-Zangbundel ,,Wie zingt mee?- .

1-3
2 —3
4
5
6-10
. 12, 13
. 13
14-20
22-27
28
29
30, 40
31
32
33
34-35
36, 37
38
39
. 40-43
. 44
45-46
47
48.50
51 —55
55
56
57
57
, 58
, 58
59
59
59
60
61-62
63
. 63

•

HANDLEIDING BIJ DE BEOEFENING DER
GEWIJDE GESCHIEDENIS
door I. VAN AN DEL.
Vijfde druk.
Prijs ingenaaid f 7.20; gebonden f 8.—.
25 ex. ingenaaid á 15.40; gebonden á f 6.20.

GIDS VOOR DEN BIJBELLEZER
door T. I. LOOMAN,
Achtste druk,
herzien door K. W i e lem ak er.
Prijs ingenaaid f 3.20; gebonden # 4.20.
25 ex. ingenaaid á # 2.40 ; gebonden á f 3.40.

GESCHIEDENIS DER KERK
in hare grondtrekken geschebt
door RUDOLPH SOHM.
Uit het Hoogduirsch door L. F. H. A. Faure.
Met een voorrede van Prof. Dr, H, G. K le yn,
Derde druk.
Prijs gebonden # 3...
25 ex. gebonden á 12.45.
Vooral voor hen, die van Kerkgeschiedenis eenige studie gemaakt
hebben, i,s dit een uitnemend handboek, om een breeder en dieper
inzicht te verkrijgen in de beteekenis der feiten, De zeer boeiende
schrijftrant maakt het voor een uitgebreiden kring van lezers genietbaar.

GESCHIEDENIS DER CHRISTELIJKE KERK
in twee Ieerkringen
door J. SCHOUTEN,
Tweede druk,
Prijs f 3.— ; gebonden f 3.75.
25 ex. ingenaaid á f 2,25; gebonden á f 3.—.
Voor hen, voor wie het uitnemende handboek van Kurtz te zwaar
of te uitgebreid is, is dit een uitmuntende handleiding om zich de
hoofdfeiten der Kerkgeschiedenis eigen te maken.

