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EER AANGENAAM is het ons, bij de aanbieding van dezen
nieuwen catalogus, te kunnen wijzen op een groote en belangrijke verbetering in de uitvoering onzer nieuwe uitgaven.
De cartonnen sierbanden, waarin we verleden jaar onze nieuwe
uitgaven van 50 cent en hoogex verkrijgbaar stelden, en die de
vroegere cartonnen omslagen met linnen rug ver overtroffen, vielen
zoozeer in den smaak, dat we niet alleen besloten met deze nieuwe
methode voort te gaan, doch die ook uit te breiden tot de series
van 30, 35 en 40 cent. Ook deze goedkoope boekjes verschijnen dus
dit jaar in deze waardevolle en keurige uitvoering, waardoor ze het
karakter van goedkoope uitdeeling-boekjes geheel hebben verloren,
en ware sieraden zijn geworden voor elke grootere of kleinere ver,
zameling van boeken; de rugtitel op elk dezer sierbandjes werkt
hiertoe in niet geringe mate mede.
Dat zelfs bekwame vakmenschen versteld staan over de smaakvolle
en solide afwerking bij 2,545 lage prijzen, geeft ons een niet geringe
voldoening.
De boekjes beneden den prijs van 30 cent verschijnen in gewijzigden
vorm. Vooral jonge kinderen
en voor hen zijn die goedkoopere
boekjes toch in hoofdzaak bestemd
zijn op afwisseling gesteld. We
meenen op een goede en prettige wijze aan dat verlangen tegemoet
te komen. Door de verbreeding van de bladzijde kon deze in twee
kolommen worden verdeeld, waardoor de regels korter zijn. Vooral
voor jonge lezers maakt dit het lezen gemakkelijker.
Een zeer belangrijke uitbreiding gaven we dit voorjaar aan onze
series uitgaven voor de jeugd, door de prachtserie GEKLEURDE
BIJBELSCHE PRENTEN met bijschriften van W. G. VAN DE
HULST, in dezen Catalogus nader aangekondigd op blz. 65-67.
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WINTERBLOEMEN, ditmaal in niet minder dan ZEVEN DEELEI,
waarvan weliswaar de deelen Z en II van geringeren omvang zijn
dan gewoonlijk, doch ook daarmede rekening houdend overtreft onze
gratis aanbieding elke voorgaande. Want ook deze ZEVEN DEELEI
stellen we gratis verkrijgbaar voor elke op zichzelf staande zondagsschool of voor elke plaatselijke vereeniging van zondagsscholen.
Deze gratis toezending geschiedt tegen inzending van het formulier
dat zich in dezen catalogus bevindt, mits dit behoorlijk is ingevuld
en onderteekend. Indien op dit formulier de naam is ingevuld van
een boekhandelaar, aangesloten bij het Bestelhuis van den Boekhandel, zoo geschiedt de toezending door diens tusschenkomst. Wenscht
men recbtstreeksche toezending per• post, zoo geschiedt de toezending
ongefrankeerd. Dit is mogelijk door de nieuwe bepaling dat de
vrachtprijs voor postpakketten naar verkiezing door den afzender of
door den geadresseerde kan worden betaald. Voorafgaande inzending
van portkosten is dus niet meer noodig ; men betaalt de verzendingskosten bij de ontvangst van het pakket.
Wij behouden ons het recht voor om aan aanvragen van zeer kleine
zondagsscholen niet of slechts gedeeltelijk te voldoen.
Aangezien aan elke zondagsschool of vereeniging van plaatselijke
zondagsscholen slechts één exemplaar WINTERBLOEMEN in zeven
deelen gratis kan worden toegezonden, worden desverlangd meerdere
exemplaren verkrijgbaar gesteld á f 1.— per deel (waarbij deel I en II
te zamen voor één deel worden gerekend), of f 5.— voor de zeven
deelen.
Natuurlijk vervalt deze aanbieding, noodra de voorraad is uitgeput,
terwijl in geen geval aan aanvragen om gratis zending, na 1 December
inkomend, kan worden voldaan.
De overdrukken zijn in WINTERBLOEMEN als volgt opgenomen :
Deel 1 en II elk: 1 boekje van 8 cent; 1 á 10 cent; 1 á 18 cent:
1 á 20 cent en 1 á 25 cent.
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Deel III: 1 boekje á 12 cent; 4 á 30 cent; 2 á 35 cent en 1 á
40 cent.
Deel IV: 2 boekjes á 40 cent en 3 á 50 cent.
Deel V: 4 boeken á 55 cent.
Deel VI: 2 boeken á 60 cent en 2 á 65 cent.
Deel VII 1 boek á 65 cent en 2 á 70 cent en uittreksels uit 1 boek
á 75 cent, 1 á 80 cent, 1 á 85 cent en 1 á 90 cent.
Niet slechts op vroegtijdige aanvrage der »Winterbloemen", doch
ook op het zeer tijdig inzenden der bestellingen wordt nogmaals ten
sterkste aangedrongen. Dit bevordert een vlotte en vlugge aflevering,
en voorkomt vaak ook dat boekjes, die men gaarne zou willen
uitdeelen, uitverkocht zijn.

gvenals voorgaande jaren hopen wij in het drukke
seizoen dagelijks in „De Nederlander", „De
Rotterdammer" en „De Standaard" mede te deelerg
welke nummers uit dezen catalogus zijn uitverkocht.
Zij die hun bestellingen dan nog niet hebben ingezonden, kunnen daarmede rekening houden, en die
nummers, zoo ze op hun keuze-lijst voorkomen,
door andere vervangen.
Van 7 tot 21 December vindt men die aankondigingen in genoemde bladen, direct na de familieadvertenties.
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VERKLARING DER VERKORTINGEN.
K. beteekent Kerstverhaal.
P.
Paaschverhaal.
G.
Geschiedenis, 't zij Vaderlandsche of Algemeene.
Z. G.
Zendingsgeschiedenis.
K. G.
Kerkgeschiedenis.
J.
voor Jongens.
voor Meisjes.
M.
TP

,,

,,

Boekjes, waarbij geen letter staat, zijn zoowel voor jongens als voor
meisjes, en geschikt voor alle gelegenheden.
De cijfers 9-12; 10-13 enz., achter de titels geplaatst, geven den
leeftijd aan, voor welke deze boekjes geschikt zijn. Hierbij zijn veelal
gemiddelden genomen, en moet natuurlijk rekening gehouden worden
met de ontwikkeling en den aanleg der kinderen.
De met een u gemerkte boekjes zijn dit jaar NIEUW verschenen.
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.
N.B. AAN MIJ GEHEEL ONBEKENDE PERSONEN LEVER IK NIET
ANDERS DAN TEGEN VOORUITBETALING OF ALS VERREKENPAKKET.

Bij het bepalen der keuze lette men op inhoud en uitvoering, maar
ook op den omvang, dat wil zeggen, het aantal bladzijden en den prijs;
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Geïllustreerde boekjes
van 16 bladz, met
geil. omslag

PRIJS 5 CENT
leeftijd
1 EVELNE
I. Een volgende keer.
2 GEERTRUIDA, Naman, of een

8,-12

ziel gered. 2e dr.
8--12
3 E. GEBONS. Maar één minuutje. 8e dr. M.
8-12
ALETTA
HOOG.
4
Drie kerstbooms. 2e dr.
6-9
5 ALETTA HOOG. Verraden en verkocht. 3e dr. Z. G,
8-10
6 ALETTA HOOG. Waarom vader 1t begreep. J.
9-12
7 A. J. HOOGENBIRK. Heb uw naaste lief als uzelf. 6e dr. 8-12
8 ERNST SCHRILL. Het kerstfeest v. d. schaapherder. 5e dr. 9-12
9 A. VERHORST. Grootmoeders versje. 6e dr.
8-12
10 W. ZIETHE. Een schoenmakersrekerting. 4e dr.
7.10

De gratis toezending van WINTERBLOEMEN geschiedt slechts zoolang de
voorraad strekt, en wordt 1 December
gestaakt.
Men zende dus zijn aanvrage zoo spoedig
mogelijk in ; in ieder geval voor 1 December.

-De met een . gemerkte boekjes verschenen dit jaar.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven.
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Geïllustreerde boekjes
van 24 bladz. met
geïll. omslag

PRIJS 8 CENT

TOEN
MOEDER
ZIEK WAS

-"

NELLIE

7-DE* LEINE
! WiLDZANG-

.11.-F.bE LIEFDE
iiY k..4*

VA.

J
WILH.RIEM VIS
F

• kr 1•101,1,

leeftijd

11 BETSY. Verkeerd en toch goed. 3e dr. M.
12 CATHA.RINA. Zaterdagavond. 4e dr.
13 E. GERDES. Een held die Oranje liefhad. 3e dr. G.
14 E. GERDES. Een kloek Amsterdammer. 4e dr. G.
15 ALETTA HOOG. Van iets heel prettigs. 3e dr. K.
16 A. J. HOOGENBIRK. De droeve vioolspeler. 7e dr.
17 A. J. HOOGENBIRK. Uit grootvaders jeugd. 7e dr.
18 JOHANNA. Aan het Scheveningsche strand, 4e dr.
r9 JOHANNA. Blijdschap na droefheid. 3e dr.
20 IDA KELLER. Kleine Ether. 4e dr. P.
21 j. L, K DE LIEFDE. Doen of niet. 3e dr. J.
ii 22 J, L. Fl. DE LIEFDE. Toen Moeder ziek was. 2e dr. P.
23 j. C. LUITINCH. Een angstige kerstavond in het woud. 7e dr.
■24 WILH. RIEM VIS. Nellie de kleine wildzang. 4e dr.
25 P. A. SPARENBURG. Der geit van japie. 3e dr. J.
26 A. VERHORST. De kluizenaar in het riet. 4e dr.
De met een ie gemerkte boekjes verschenen dit jaar.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven.

9-12
9-12
8-12
8-12
6-9
9.12
8.12
7.10
8-12
7-10
6.9
6.9
7 10
8.1
7,9
8-12

—
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Geïllustreerde boekjes
van 32 bladz. met
geïll. omslag

PRIJS 10 CENT

* VOOR KLAAS

▪ EN VOOR MIJ

ob

I F7tIE i g

DOOR R, w VAN ASCI4

h#EST

leeftijd

• 27 R. W. VAN ASCH, Voor Klaas en voor mij. 3e dr.
7.-10
8-12
28 ELISABETH. Zoo'n lafaard. de dr.
8—.12
29 E. GERDES. De satijnen das. 6e dr.
30 A. J. HOOGENBIRK. De vergeten schildwacht. 4e dr. J. 84-12
31 JAICOBUS. Twee weken in doodsangst. Se dr.
9-12
8-12
32 P. J. KLOPPERS. Mijn naaste. 3e dr.
33 MARIA LAARNTAN. De vertelling van Jo. 2e dr.
6-9
• 34 J. L. F. DE LIEFDE. Het nest in de turf. 3e dr.
6-9
35 j. L. F. DE LIEFDE. Hoe stijfkopje en driftkopje vrien10
dinnetjes bleven. 5e dr. M.
.--1 2
36 j, C. LUITINGH. Frans he Lotje. 2e dr. G.
—10
37 WILH. RIEM VIS. Grootmoeders ring. 3e dr.
De met een gemerkte boekjes verschenen dit jaar.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven.
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Geïllustreerde boekjes
van 16-24 bladzijden
met geïll. omslag in
kleurendruk

PRIJS 12 CENT
• leeftijd

38 R. W. VAN AS H. De verdwaalde kip. M.
7-10
39 BETSY. Teuns en Eik. 2e dr.
6-8
40 CARLA. Moeders verjaardag. J.
7-10
41 FRANCINA. Emmy van Laren. M.
8-12
42 FRANCINA. Gerda's nieuwe mantel. M.
7-10
43 E. OERDES. Wouda of het gevonden kind.
8-10
44 ALETTA HOOG. Als een zaadkorrel. Z.
9-12
45 A. j. HOOGENBIRK. Het gespaarde dubbeltje. 6e dr. J. 8-12
• 46 W. G VAN DE HULST. Een held. 3e dr.
8-12
47 JOHANNA. Rudi's kerstfeest, K.
8-10
48 J. DE LIEFDE. Kindervreugde (Versjes voor de kleinen). 6-9
49 J. DE LIEFDE. Lentemorgen (Versjes voor de kleinen). 6-9
50 J. L. F. DE LIEFDE. Hoe Mietje-Pim Kerstfeest vierde,
2e dr. J.
6-8
51 j. L. K DE LIEFDE, Wat Hansje gaf. 2e dr.
6-8
52 LOUISE L.—G. Bij oom Sjoerd.
7-10
53 ANS VAN DER SLUIJS. Janneman.
654 WILMA. Joop's thuiskomst.
9-12

7

.1
E.Ell IIEL1.1. :T
rucie Ek.
HUL 5."p'

1

Winterbloemen, serie 1933, bestaande uit
zeven deelen, wordt gratis toegezonden
tegen inzending van het formulier, dat zich in
dezen catalogus bevindt, mits dit behoorlijk
is ingevuld en onderteekend, en aan de
verdere voorwaarden is voldaan. (Zie
blz. 5 en 6).

De met een • gemerkte boekjes verschenen dit jaar.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven.
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Geïllustreerde boekjes
van 32 bladz. met geïll.
omslag in kleurendruk

PRIJS 18 CENT
55 JAN VAN BATENBURG. Zoo'n jongen toch
56 H. VAN DEN BERG. De gestolen krijtjes.
57 BETSY. Hans, of ken den Heer in al uw wegen. 2e dr.
58 BETSY, Kleine Gabriël. 4e dr. J.
59 BETSY. Lea of de kracht van Gods Woord. 3e dr.
60 BETSY. Ook voor mij. 6e dr.
61 BETSY. Piet en Pietje. 3e dr. J.
62 BETSY. Wat Grietje van de kuikentjes leerde. 5e dr.
63 CARLA. Toen Pim weg was.
64 DINA. Marie's taak. M.
65 DINA. Wim en zijn poesje.
66 C. VAN DORT. Broertjes kerstlied.
67 FRANCINA. Laat uw licht schijnen. M.
68 LOUISE L. G. Will vertelt. (28 blz. doch gekleurde plaatjes
tusschen den tekst).
69 A. DE GRAAFF~WiiPPERMANN. Madetjes eerste streepje.
M.
70 LENI VAN HUIZEN. Dat booze hartje. M.
71 M. W. HULLErviAN. Het huis achter de duinen.
le 72 W. G. VAN DE HULST. Van een klein meisje en een
groute klok. 7e dr.
73 JOHANNA. Hoe Trineke's gebed verhoord werd. P.
74 JOHANNA. Twee winters.
75 MARIA LAARMAN. Niet Moortje, maar Doortje. M.
76 J. L. FL. DE LIEFDE. Wimpie. 3e dr.
77 r) MENKENS—VAN DER SPIEGEL. De klad.
78 E. PALIVIA. Wim. J.
79 E. PALM, Zijn vriend. J.
80 SALVAFAMA. jodenkerstfeest. 3e dr.
81 P. A. SPARENBURG. Vrijgekocht. Een verhaal uit de
15e eeuw.
82 D. VAN DER SPIEGEL. Die slimme, slimme does.
83 D. DE VRIES—KIKKERT. Lammetje-lief.
De met een • gemerkte boekjes verschenen dit jaar.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven.

leeftijd

7-11
7.10
8-12
9.12
9-12
8-10
8.10
8 —10
6-9
9-12
6-9
8-10
9.12
7.9
7.10
7.9
7.10
7-12
8-10
9.-12
8,-10
7-10
6-9
9-1
9.12
9-12
10-13
6-8
6-8
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Teekening van Frans van Noorden voor .Van een klein
meisje en een groote klok" door W. G. van de Huist

ZOON
JONGEN TOCH!

DCFQR JAN VAN aATNSURG
G gdi,!_tigfk.F1
i
VAN
EEN KLEIN
MEISJE

EN
EEN GPOOTS
KLOK

G VAN Bië H.iLSi
r

141 UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE DIJKERK
Geïllustreerde boekjes
van 40 bladz. met éï11.
omslag in kleurendruk

PRIJS 20 CENT
RIEK TER BRAAgE

BROMMER

A KAPPERS
't WAS TOCH
GEZIEN,

leeftijd

• 84
85
86
87
88
89
• 90
91

7-11
RIEK TER BRAAM. Zoo'n brombeer.
JOHANNA BREEVOORT. Clara's kerstgeschenk. 2e dr. M. 7-10
JOHANNA BREEVOORT. Gonda en haar rozenboompje. M. 6-9
6.--9
JOHANNA BREEVOORT. Jokes nieuwe broertje.
9-13
HERMANNA.. Het jodinnetje.
8 —12
JOHANNA. Duifje.
7-11
A. KAPPERS. 't Was toch gezien.
HUGO KINGMANS. Toen bet nacht was. K. (omslag in

zwartdruk).
92 J. L. F. DE LIEFDE. 't Was tèch waar. 3e dr. M.
93 D. IVIENKENS—VAN DER SPIEGEL, Van Janneke
jopie. M.
94 NANS. Het schilderijtje.
De met een gemerkte boekjes verschenen dit jaar.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op .te geven.

8-14
7.--,10

en

7-10
8-12

Teekening van Henk Poeder voor ,,Zoo*n brombeer"
door Riek ter Braake.

Teekening van Henk Poeder voor „'t Was kickt
gezien" door A. Kappers.

1
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Serie „Voor onze kleinen"

Teekening van Tjeerd Bottema voor i,Anneke en de sik"
door W. G. van de Hulst.

Deze serie, die boekjes geeft welke buitengemeen geschikt zijn voor
de kleinen, die pas kunnen lezen, en waarvan elk deeltje één vertelling geeft, die geheel binnen de bevatting der kleinen valt, mag
zich in steeds toenemende belangstelling verheugen. Moeilijk zal men
boekjes kunnen vinden die z4515 bij de jongsten, tot 8 á 9 jaar, in
den smaak vallen als deze juweeltjes van Van de Hulst. Ook de
uitvoering is er op berekend om de kleinen te bekoren; Bottema
leverde voortreffelijke teekeningen, die zich geheel bij den tekst van
Van de Hulst aansluiten.
De serie „Voor onze kleinen", boekjes voor de jongsten, tot 8 á 9
jaar, bestaat thans uit
Een nummer van 20 cent per ingenaaid, 30 cent per
gecartonneerd exemplaar.
96 W. G. VAN DE HULST. Bruun, de beer. 3e dr.

UITGAVEN VAN G. F.CALLENBACH TE NIJKERK
Elf nummers van 25 cent per ingenaaid, 35 cent per
gecartonneerd exemplaar.
E 97 w. G. VAN DE HULST. Allemaal katjes. 5e dr.
98 W. G. VAN DE Hut . Anneke en de sik. 2e dr.
▪ 99 W. G. VAN DE HULST, De wilde jagers. 2e dr.
100 W. G. VAN DE HULST. Fik. 6e dr,
101 W. G. VAN DE HULST. Groote Bertus en kleine Bertus. 2e dr,
102 W. G. VAN DE HULST. Het huisje in de sneeuw. 5e dr.
nr• 103 W. G. VAN DE HULST. Het wegje in het koren. 3e dr.
104 W.G. VAN DE HULST. Van Bob en Bep en Brammetje. 6e dr,
105 W. G. VAN DE HULST. Van den boozen koster. 5e dr.
▪ 106 w. G. VAN DE HULST. Van drie domme zusjes. 4e dr.
107 W.G. VAN DE HULST. Zoo'n griezelig beest. 3e dr.
Zoodra een deeltje uit de serie van 20 cent
ingenaaid, 30 cent gècartonneerd, is uitverkocht, wordt dit herdrukt in de serie van
25 cent ingenaaid. 35 cent gecartonneerd.
In dat geval wordt, bij bestelling, de grootere
uitgave geleverd.

EEN DER BOVENSTAANDE BOEKJES
IN DE FRIESCHE TAAL
Ten einde te voldoen aan den wensch van vele onzer vrienden in
Friesland besloten wij een der boekjes uit de serie „Voor onze
Kleinen" in het Friesch te doen vertalen, en wel „Van Bob en Bep
en Brammetje,' dat onder den titel „Fen Dolle en kit* en Janneman" in dezen catalogus is opgenomen (zie No. 161). Deze Friesche
uitgave bonden we in keurig cartonnen sierbandje. De omvang is
gelijk aan dien van bovengenoemde boekjes, dus 48 blz.

17
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Geïllustreerde boekjes
van 48 bladz. met geïll.
omslag in kleurendruk

.. •

.•

.

•

.

PRIJS 25 CENT
RIEK Ti,JR BgAAKE

JOSJE MAAR -

foritteioEk

leeftijd

ei 108 RIEK TER BRAAKEI busje naar Zonnehoek.
6-10
8-12
109 D. VAN BUUREN. Piet de zanger.
9-12
110 FRANCINA. De familie Looman.
NA. Ten halve gekeerd. 2e dr.
111 FR
9-12
112 CORA C. G. Haantje de voorste.
8-12
8,4.10
113 JOHANNA. Pochhansje.
114 GERA KRAAN—VAN DEN BURG. De kist op zolder.
8-12
■115 MARIJO. De kijkkast van Toon en Tijl.
6—.9
116 A. C. VAN DER MAST. Van een paar roode kersen. 2e dr. 7-10
117 'j. H. RUYSCH VAN DLIGTEREN. De smidsvrouw van
9-12
Mansfeld. 2e dr.
118 JAN VELTIVLAN. Wat een Zaterdag-middag.
8-12
De met een w gemerkte boekjes. verschenen dit jaar.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven.

L)

CLl

0

z

LT4

1

Teekening van Snapper Bloch voor Jan* naar Zonnehoek"
door Riek ter Braake.

Teekeningen van Jan Lutz voor ,.De kijkkast
van Toon en *Tijl" door Marijo.

20

1

UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK
Geïllustreerde boeken
van 54 bladz. met geïll.
omslag. Gecartonneerd

fri.1

,MA.NDERS

#

PRIJS 30 CENT
•I

•

ET.

LEVEN IN .
DOOR CARLA

_

'EEN A.VONTEM
IN DEN POLDER

-

a2
T
c"..2r

. GER A KRAAN- r_cLauP_G
' EE• TE
Fi

De met een eo gemerkte
boekjes verschenen dit jaar.
Bij bestelling is het voldoende
de nummers der boekjes op
te geven.
leeftijd

9,42
119 BETSY. Wie had dat gedacht. 3e dr.
10-14
120 C.ARLA. Het leven in.
'9-12
121 ELISABETH. Nergens thuis. 6e dr.
9-12
• 122 DIRK VAN DER ES. Een avontuur in den polder.
9-12
123 id. C. FALLENTN. De blauwe enveloppe. 2e dr. J.
9,42
124 FRANCINA. De vacante van Frits Verkerk. J.
8-12
• 125 FRANCINA. Truus panders. 2e dr.
8-12
126 A. DE GRAAFF,—WILIPPERMANN. Martje. 2e dr, M.
10~13
127 A. J. HOOGENBIRK.. Vergaard en bewaard.
128 J. H. HUISMAN—SCHIPPERS. Wie was de moedigste'? j. 10-13
I> 9-12
129 JOHANNA. Op het zonnige plekje. 2e dr. M.
• 130 GERA KRAAN—V. D. BURG. Hugo's eerste groote reis. 7-11
9-12
131 H. TE IVIERWE. Zwervers. 2e dr.
6-10
132 F.'SPEERDAL. De kleine en de groote chauffeur.
9-12
133 D. VAN DER SPIEGEL. Een andere jongen.
134 JAN VELTMAN, Kopje onder ende gevolgen ervan. 2e dr, J. 9-12

UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH T NIIKERK

Teekening van Titus Leeser voor ”Een avontuur in den polder" door
Dirk van der Es.

21

22

UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK
Geïllustreerde boeken
van 60 á 70 bladz. met
geil. omslag. Gecar,.
tonneerd.

PRIJS 35 CENT

r-

TOEN MO
ER
NIET HEE WAS
ncw 1 IS 1111.11114AN,SCH-Pl'EW5

•

leeftijd

135
136
137
138
139
140

TH. ANDRÊ jr. In de vacantiekolonie
BETSY. Het leven van een groot man. 2e . dr.
CATHARINA BRONSVELD. Het dankoffer. J.
CARLA. Toen vader werkeloos was.
CORA C. G. Van kinderen en hondjes. 2e dr.
G. L. MANSEN. De bijbel van Luther in joachimstl2al.

9-13
10-15
8 —11
10-14
9,12

2e dr. K.G.
10-15
• 141 HELEEN. Wilde Wietske.
8-12
142 ALETTA HOOG. Geen goud, maar God. G.
10-13
■143_ J. H. HUISMAN—SCHIPPERS. Toen moeder er niet
meer was,
8-12
• 144 W. G. VAN DE HULST. Hans in 't Bosch. 2e dr.
7-10
145 W. G. VAN DE HULST. Om twee schitteroogjes, 6e dr. J. 10-13
146 D. rvIENKENS— VAN DER SPIEGEL. Klein maar dapper J. 9,-12
147 WILH. RIEM VIS. Zijn wensch verkregen. 2e dr.
10-14
148 P. SPEERDAL. Hein Smit. J.
10-12
149 HESBA STRETTON. Onder het oude dak.
10-14
150 LIDDO, Gebochelde Klaas.
10-13
151 JAN VELTMAN. Als de een den ander helpt.
9,-12
152 H. A. WIJMA S. Domme Sytse.
9-12
153 P. DE ZEEUW J.Grn. De pastoor van Jacobswoude K. G. 10-14
De met een • gemerkte boekjes verschenen dit jaar.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes 'op te geven.

UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJICERK 23

592).592::WA

17297,717.

«,..7 i

f [vim irm

WriWo "Ai re .02

ai,

17770 /1/11W /d%

Hnu

' lil/Ping!'

Teekening van Jeanne Faure voor „Wilde Wietske door Heleen.

24

UITGAVEN VAN G. E CALLENBACH TE NIJKERK
Geïllustreerde boeken
van 75 á 80 bladz. met
omslag. Gecartonneerd.

PRIJS 40 CENT
11 ;
5r•

strtrrt?oriatrl , m.

Cl

.7. 14

3.

MAST

t;

ROZEKARIJ.INTJEl

• 'rooft-

v,Aat ot HULST

ummimexArgiNa

NIM. •

154 TH. ANDRÉ JR. In vaders voetstappen.
155 JOHANNA BREEVOORT. Overwonnen. 2e, herziene en
vermeerderde dr.
156 JOHANNA BREEVOORT. Mia's halskettinkje. M.
157 CATHARINA BRONSVELD. Recht in de oogen zien. J.
158 A. DE GRAAFF V•ruPPERMANN, Een zomervacantie. 2e dr.
159 A. J. HOOGENBIRK. Een jongelingsleven. De jeugd van
C. H. Spurgeon. 2e dr,
160 A. J. HOOGENBIRK. Overwonnen.
• 161 W. G. VAN DE HULST. Fen jolle en Jeltsje en janneman.
• 162 W. G. VAN DE HULST. , Rozemarijntje.
• 163 W. G. VAN DE HULST. Wout de scheepsjongen. 4e dr.
164 J. H. HUIS/VIAN—SCI-IIPPERS. Riek's teleurstelling. M.
165 GESINA INGWERSEN. Zijn Koning. 2e dr.
166 L. A. LEVER—BROUWER. Om een puntenslijper. 2e dr.
167 S. J, LOOSJES,, BRUTEL DE LA RIVIÈRE. Moeders kleine
held. J.
168 NANS. en
To
P t vacantie was.
• 169 ANNIE RINGNALDA. Beatrix en de drie vrienden.
*) No. 161 is een Priesche vertaling van „Van Bob en Bep en Brammetje"
(zie blz. 17) door P. H. Akkerman.
De met een • gemerkte boeken verschenen dit jaar.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boeken • op te geven.

leeftijd
10-13
10~13
6-9
"9~12
10-13
12-15
12-15
6 —9
9-12
10-15
9-12
10-15
94-12
10-13
9-12
9-12

1 UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIIKERK

Teekening van Jeanne Faure voor „Beatrix en de drie vrienden"
door Annie Ringnalda,

2

UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NITKERK
Geïllustreerde boeken
van ruim 90 bladz. met
geïll. omslag. Gecartonneerd.

PRIJS 150 CENT

ALLEsiir
irro Lartkam
l'uak
1

leeftijd

• 170 E. VAN DEN BERG—BOLDI H. Alleen uit logeergin.
171 JOHANNA BREEVOORT. Onder Gods vaandel.
172 CATHARINA BRONSVELD. Toch een kerstkindje. M.
173 JAC. HAZEVOET. Keesle's leertijd in de tropen.
174 HELEEN. Het klaverblad. 2e dr.
175 C. J. HOEKENDIJK. De Soendaneesche hetnelling. Z. G.
176 J. C. HOMOET. Een jongen die overwint. 2e dr. J.
177 J. H. HUISMAN—SCHIPPERS. Freek bij grootvader.
178 W. G. VAN DE HULST. Ergens in de wijde wereld. 3e dr.
179 IDA KELLER. Rafaël Othello. 2e dr.
180 B. KRAGT Hzn. Piet-}iet.
• 181 D. MENK_ENS—VAN DER SPIEGEL. Bang Rietje.
182 D. 1VIENKENS— VAN DER SPIEGEL. Een èchte vriend. J.
183 V. LOOSJES. De geboren Koning der Joden. Een
Amsterdamsche vertelling.
▪ 184 J. C. WIRTZ CZN. De presentruiter.
De met een a gemerkte boeken verschenen dit jaar.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boeken op te geven.

8-11
10-14
11-14
10 -14
9-12
11-15
9-12
8-12
.10 —14
10-15
10-14
8-11
9 —13
-

11-14
9-12

UITGAVEN VAN G. E CALLENBACH TE NIJKERK

Teekening van E. Bekert voor „Bang Rietje"
door D. MenIcens— van der Spiegel.

•

27

28

UITGAVEN VAN G. E. CALLENBACH TE NIIKERK
Geillustreerde boeken
van ruim 100 bladz. met
geïll. omslag. Gecartonneerd.

PRIJS 55 CENT

..•••

51.f ,

"E

.L

De met een * achter het
nummer gemerkte zijn ook
gebonden verkrijgb. á f 0.80

"• •Ek'.. .d.i. -OF

.• .L.: .,

'• ••. n
ER ON DER
ER

j'

_

leeftijd

185
186
187
188
189

JAC. VAN AASTEL. De voetbal. J.
C. VAN DORT. Go van Blaak. 2e dr. M.
M. C. FALLENTIN. Henk. J.
JAC. HAZEVOET. Elia's eerste tropenjaar. M.
HERMANNA. Het huisje onder de hooge dennen. 2e dr.

(Bekroond door de Ned. Zondagssch.Ver.)
• 190 W. G. VAN DE HULST. Er op of er onder. de dr.
• 191 W. G. VAN DE HULST, Ouwe Bram. 9e dr. J.
192 * WIM KOLLE. Henks geheim.
193* J. H. VAN DER LICHTE. Toen het Kerstmis werd.
194 * S. J. LOOSJES—BRUTEL DE LA RIVIÈRE. Het verlorene
gevonden. 2e dr. J.
195 * S. J. LOOSJES.—BRUTEN DE LA RrvIÈRE. Op Vredebest.
2e dr. M.
196 MARIJO. Anda de duinheks. J.
• 197- A. C. VAN DER MAST. Greets oranjeboompje
M. A. M. RENES—BOLDINGH. Jaaps avontuur. J.
.198
M. A. M. RENES—BOLDINGH. Van een schooljongen in
2 199
Batakland
200 JAN VELTMAN. Hoe Rinus wijs werd.
201 JAN VELTMAN. Schieringers.
202 * JAN VELTMAN. Uit den jongenstijd van Elias Kartel
203 IvIEVR. WILDEBOER. Jongensstrijd. 3e dr. J.
De met een • gemerkte boeken verschenen dit jaar.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boeken op te geven.

10-14
10-13
11-15
11-15
10-13
10-15
9-15
12-16
11,45
11-14
10-14
10-13
9-12
11-15
8-12
12,45
12-15
12-15
12,45

UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIIKERK 29

Teekening van Sierk Schriider voor “Een schooljongen
in Batalriland" door M. A. M. Renes—Gold h.

IdAi ER St 101.104EN
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30 UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK
Geïllustreerde boeken
van 120.140 bladz.
met geïllustreerd omslag. Gecartonneerd.

4

PRIJS 60 CENT
De met een * achter het
nummer gemerkte zijn ook
gebonden verkrijgb. á f 1.05
_
ffir
iZf
e tr,

•

1110 OM.

v 9

1
4

1.11.4.KL.1211.P Cd...L=11,4.CIACJ.1

leeftijd

204 * K. ALBERS. Schapen zonder herder.
10.15
205 * JAN VAN BATENBURG. Schobbertje. j.
10-15
206 JOHANNA BREEVOORT. Teruggeroepen. M.
12-16
207 * NELLY VAN DIJK —HAS. Het viertal van den dokter. 10.15
208 'DINA. Offers (Zie ook blz. 42).
12-15
209 * LINDA ERICS. De Barmelootjes,
10.15
210 * LINDA ERICS. Kermiskind. Uitsluitend gebonden.
10.15
• 211 W. G. VAN DE HULST. Zoo'n vreemde jongen. 5e dr.
(Zie ook blz. 42).
11-16
212 * IDA KELLER. De laatste bede eener moeder. 2e dr,. 11-15
213 * IDA KELLER. Het klaverblad van vier. 2e dr.
10.15
214 * IDA KELLER. Uit verlies winst.
12-16
215 * A. C. VAN DER MAST. Toen de lantaarn in het schuurtje
brandde. Uitsluitend gebonden. 9.13
216 D. ENKELAS —VAN DER SPIEGEL. De N. V. (Zie 10.14
ook blz. 42).
217 * H. TE MERWE. Met de ..Eendracht". Uitsl. gebonden. 10.14
218 * D. VAN DER SPIEGEL. Een kerel. J.
11.14
219 A. é. DE ZWART. Willem van Oranje. een Nederlandsche Macchabeër. 190 bladz.
G. (Zie ook blz„ 43).
11-16

Teekening van Annie van de Ruit voor ..De N. V."
door D. Menkens.—van der Spiegel.

32

UITGAVEN VAN G. P. CALLENBACH TE NIJKERK
Geïllustreerde boeken
van 140-160 bladz,
met geïllustreerd om.,
slag. Gecartonneerd.

PRIJS 65 CENT
De met een * achter het
nummer gemerkte zijn ook
gebonden verkrijgb. á E I.10.

leeftijd
220 ANTHONIA MARGARETHA. De kostbare vaas. 4e dr. 10-14
(Zie ook blz. 43).
13-16
221 * JOHANNA BREEVOORT. Het verzet gebroken.
222 JOHN BUNYAN. De pelgrimsreis van deze wereld naar
de toekomende. Met 18 platen van
Harold Copping.
10-15
223 * w. J. D. VAN DUCK. Naar zee. 3e dr. G.
224 * SYBRAND HEGER. De pastorie van dominé Turner. 2e dr. 10-14
225 * A. J. HOOGENBIRK. Rika van de Zandhoeve. 2e dr. 12-16
226 * GESINA INGWERSEN. Vergeeft elkander. 3e dr. M. 10-15
11-15
227 * IDA KELLER. De vaste woning.
10-14
• 228 IDA KELLER. Het rijkste loon.
12-15
229 * IDA KELLER. Het ware geluk.
12.15
230 * IDA KELLER. Langs 's levens kronkelpaden.
12-15
231 * IDA KELLER. Niet ledig weergekeerd.
12-15
232 * IDA KELLER. Slechts een aarden vat.
233 * D. MENKENS.VAN DER SPIEGEL. Het vierspan. J. 11.15
234 D. MENKENS.VAN DER SPIEGEL. 't Voornaamste. M. 11-14
(Zie ook blz. 43).
11-15
235 * D. MENKENS—VAN DER SPIEGEL. Jan Sanders, j.
12-16
236 * A. N.—S. De kinderen van Sonnehoeck. 2e dr.
(Zie ook blz. 48).
12-15
237 * L. PENNING. Naar huis. 2e dr.
a 238 P. J. RISSEEUW. De Kerstvacantie van jo en Jan. 2e dr. 11-14
12-15
239 * JAN VELTMAN. jonge men hen van pakaan.
240 JAN VELTMAN. Van een jonker die werkman, en van
een hoendermaker die jonker wilde
worden. J. Uitsi. geb. (Zie ook blz. 45). 12-15
9.13
• 241 PHE WIJNBEEK. Van een dapper meiske.
De met een • gemerkte boeken verschenen dit jaar.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boeken op te geven.

,

UITGAVEN VAN G. E CALLENBACH TE NIIKERK

33
1

St,o,
Teekening voor -Van een dapper meiske"' door Phé Wijnbeek.

:

yt. • „_
lakik

'

34

UITGAVEN VAN G. CALLENBACH TE DIJKERK
Geïllustreerde boeken
van 150-190 bladz.
met geïllustr. omslag.
Gecartonneerd.

PRIJS 70 CENT
De met een * achter de
nummers gemerkte zijn ook
gebonden verkrijgb. á f1.15
HENKS
MOEILOKE JAAR

biCYOR H. TE

mg. Ftwt

242 * J. VAN DE CROESE. Willem Wijcherts. Een dappere
(W. G. van de Hulst) Alkmaarder jongen. 6e dr. J. (Zie
ook blz. 45.)
243 * ARI DANK. Rimkje's rapport. 2e dr. M. (Zie ook blz. 48).
244 * mr. J. D. VAN DIICK. De klerk van den Inquisiteur. le dr.
K. G. (Zie ook blz, 45.)
245 * A. F. JOHNSTON. Joël, een Gáikesche jongen.
246 IDA KELLER. Het hoogste goed. M. (Zie ook blz. 43),
247 * W. H. KIEVIET. Dollie. 2e dr.
248 A. C. VAN DER MAST, Het verloren verjaarsgeschenk.
(Zie ook blz. 43).
249 D. MENICENS —.VAN DER SPIEGEL. Eigen kracht. M.
(Zie ook blz. 48).
• 250 D. MENKENS~VAN DER SPIEGEL. Toost. (Zie ook
blz. 43).
• 251 H. TE MERWE. Henks moeilijke jaar. (Zie ook blz. 43).
252 E. PALIvIA. Het Vosseland. 2e dr. J. Bekroond door de
Ned. Zondagssch. Vereen. (Zie ook blz. 43).
De met een . gemerkte boeken verschenen dit jaar.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boeken op te geven.

leeftijd

10-16
12-15
12-16
12-16
10-14
12-15
8-12
12-15
10-14
10-14
9-13

1-1

z

CALLENBACH
UITGAVEN

Teekening van E J. Veenendaal voor ..joost*
door D. Menkens,—van der Spiegel.

Teekenitxg van Jeanne Panre voor
.Henks moeilijke jaar" door H. te
Merwe.

1

11

36

UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIIKERK
Geïllustreerde boeken
van circa 200 bladz.
geïll. omslag. Gecart.

PRIJS 75, CENT
leèftij d

$253 W. G. VAN DE HULST. Peerke
en z'n kameraden, 5é dr. (zie
ook blz. 44 en 46).
10~10
254 D. MENKENS-VAN DER SPIEGEL,
Allermoeilijkste. M.
(Zie ook blz. 44).
12.15
255 JAN VELTIVIAN. Het smids.
gezin. 3e dr. (Zie ook blz. 44). 9.14
Geïllustreerde boeken
van ruim 200 blad.
met geïllustr. omslag.
Gecart.

PRIJS 80 CENT
De met een * achter het
nummer gemerkte zijn ook
gebonden verkrijgb. á f L25.
leeftijd

256
257

11.15
HELEEN. Marianne. M. (Zie ook blz. 44).
W. G. VAN DE HULST. Jaap Holm en z'n vrinden.
10.15
GESINA INGWERSEN.Truitje. 3e dr. M. (Zie ook blz. 49). 10.15
12-16
JOHANNA, Aleida. 4e dr. M.
J. L. F. DE LIEFDE. Onder zes nichtjes en neefjes. 5e dr.
12-16
(Zie ook blz. 49).
12.15
A. C. VAN DER MAST, Elffa en Erna. 2e dr.
J. SNOEP jr. De Dordtsche poorterszoon. 2e dr. G.
(Zie ook blz. 46).
A. C. DE ZWART. Hoe de zoon van den pionier president
werd. Nieuw bewerkte uitgave. (Zie ook blz. 47).
A. C. DE ZWART. Van de planken hut naar het Witte
Huis. (Zie ook blz. 47).
9e dr. J.

258
259
260 *
■261
262 *
263 *
264 *

UITGAVEN VAN

♦ P. CALLENBACH TE NIJKERK

Teekening van Bierf chr ader voor ..Indische joop" door A. C. ter Gouw.

■.

38

UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIIKERK
Geïllustreerde boeken
van 220 bladz. met
geïll. cartonn. sierband

PRIJS 85 CENT
n se e
joop

1

t.?rGfitnor

."::- • _

leeftijd

• 265 A. C. TER GOUW. Indische Joop.
(Zie ook blz. 44). 10-14
Ger266 W. G. VAN DE HULST.
dientje. 3e dr. (Zie ook blz. 44). 11-15
267 JEANNE MARIE. Hoe Truus
overwon. M. (Zie ook blz. 44). 12-15

G.F.costkiklijaiL Ni 1c rI
-

Geïllustreerde boeken
van 240 bladz. met
geïll. cartonn. sierband

PRIJS 90 CENT
leeftijd

p
it
HEI yoQ

•-•

MOM 114.

268 R. VAN DER HAUW. Jongens
uit een stil stadje. J. 10,45
(Zie ook blz. 44.)
• 269 REGINA VAN DER HAUW—,
12-16
VELTMAN, Het Joodje.
270 Q. A. DE RIDDER. George Washington, de stichter van een
wereldrijk. (Zie ook blz. 44 11-16
en 46).

De met een • gemerkte boeken verschenen dit jaar.
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boeken op te geven.
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Teekening van E. J. Veenendaal, voor „Het Joodje"
door R. van der Hauw — Veltman.
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UITGAVEN VAN G. F. CALLENE ACH TE NIIKERK

VERHALEN VOOR DE JEUGD
door E. GERDES. Prijs f 0.75 per deel
Gebonden á f L25 per deel
DE VERLOR.EN
5Q-IULPBEKENTENI5
dot..

e GEP.Pat

ROSA
IFIAJWEELTdE
dee. E. ClerEOLS

~KERK -• G 1- Cikki.e3,81VC0

E. GERDES.
272 E. GERDES.
273 E. GERDES,
274 E. GERDES.
275 E. GERDES.
276 E. GERDES.
277 E. GERDES.
278 E. GERDES.
279 E. GERDES.
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De jonge pottenkoopman. 8e druk.
De kanten zakdoek. 10e dr.
De speelman op den Wildenborcli. Se dr.
De verloren schuldbekentenis. 10e dr.
De zoon van den bezembinder. 6e dr,
De zoon van den geneesheer. 6e dr.
Het geheim van den Geus. 7e dr.
Het huis Wijngaerde. 8e dr.
In de duinen. 9e dr.
In Leiden en Vlaanderen. Se dr.
In Utrecht. 5e dr.
Jan van Dienen. 7e dr.
Rosa Fluweeltje. 10e dr.
Uit de duinen. 8e dr.

Deze boeken, die ongetwijfeld tot de beste behooren, welke Gerdes
leverde, verschenen alle in mooie, grooie, geïllustreerde uitgave.
Elk deel heeft vier platen.
Tegen verhooging van 50 cent per deel zijn ze gebonden in [raaien
stempe/band verkrijgbaar.

UITGAVEN VAN G. F. CALLENEACH TE NIJKERK
No. 285.

BIJBELSCHE GESCHIEDENISSEN
AAN KINDEREN VERHAALD
DOOR C. F. SCHI5TTELNDREIER
Honderd zes en twintigste tot Honderd
vijf en dertigste duizendtal.
Deze achtste druk is evenals de
voorgaande, verkrijgbaar voor
slechts
ZESTIG CENT
PER EXEMPLAAR.
Ook is het gecartonneerd of in
keurigen stempelband gebonden
verkrijgbaar; gecartonneerd tegen
verhooging van f 0.15 per exemplaar, gebonden tegen verhooging
van f 0A5 per exemplaar.
De prijzen voor dit uitnemende
boek voor onze kinderen zijn dus
f 0.60 per exemplaar
ingenaaid
gecartonneerd f 0.75 „
gebonden
f 1.05 „

jerobeam richt een gouden kalf op.

Bij bestelling is het voldoende
No. -255 op te geven.

Bij het gebruik van bovenstaand boek op catechisaties en scholen bleek de wensch
om hiernaast een vragenboekje te hebben, dat de leerlingen verplicht zich rekenschap te geven van de geleerde les.
Dit zoo noodige boekje is thans verschenen onder den titel
Vraggn

uit de Bijbelsche Geschiedenissen
door Ds. TH. A. VOS.
Prijs f 0.30.

Iedere leerling, die naast Sch&telndreiërs boek dit vragenboekje gebruikt, verzamelt
zich een schat van bijbelkennis.
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Nieuwe serie
gebonden JONGENS- en MEISJESBOEKEN.
Van eenige onzer nieuwe uitgaven werden overdrukken gemaakt
op extra opdikkend papier, en deze werden gebonden in keurige
linnen stempelbanden, voorzien van geïllustreerde stofomslagen. Ze zijn
in alle opzichten veel beter verzorgd dan tot nu toe voor de gebonden
zondagsschooluitgaven gebruikelijk was. zoodat ze den toets der kritiek
met al wat op het gebied der kinderlectuur verschijnt, glansrijk kunnen
doorstaan, De prijs is evenwel belangrijk lager dan boeken in gelijke
uitvoering.
Deze serie bestaat thans uit de volgende deeles, waarvan die, welke
dit jaar werden opgenomen, niet een • zijn gemerkt.
• f 1.30
DINA. Offers 123 blz. .
▪ W. G. VAN DE HULST. Zoo'n vreemde jongen, 5e druk
• „ 1.3O
. .
121 blz. .
*
• D. MENKENS—VAN DER SPIEGEL. De N.V. 126 blz.• 1 .30
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luom R.

SPirCiet- .

HENKS
MOEILIJKE JAAR
DO(iR H. TE MERWC

es~Nr_im

ANTHONIA MARGARETHA. De kostbare vaas. 4e druk
f 1.35
141 blz. .
D. rvIENKENS—VAN DER SPIEGEL. 't Voornaamste
1.35
139 blz.. .
IDA KELLER. Het hoogste goed 153 blz. .
,. 1.40
A. C. VAN DER MAST. Het verloren verjaarsgeschenk
L40
156 blz. .
■ D. MENKENS—VAN DER SPIEGEL. Joost 155 blz. „ 1.40
1.40
▪ H. TE MERWE. Henks moeilijke jaar 155 blz. . • .
1.40
E. PALMA. Het Vosseland 154 blz. . . .
1.40
A. C. DE ZWART. Willem van Oranje 195 blz
•

pp

•

•

pp

pp

•

•

•

p,
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rti
PEERKE, 19kM MADEN
DOOD

W. G. VAN DE HULST
...SE.T TEVSe ~5 EN VAN

ISINGS

G.F.catientbach

Nglierk

• W. G. VAN DE HULST. Peerke en z'n kameraden, 5e druk
185 blz..
D. MENKENS,VAN DER SPIEGEL 't Allermoeilijkste
197 blz. .
JAN VELTMAN. Het smidsgezin, 3e druk 195 blz. .
HELEEN. Marianne 203 blz. • .
•
. •
JEANNE MARIE. Hoe Truus overwon 220 blz.
A. C. TER GOUW. Indische Joop 222 blz. . •
W. G. VAN DE HULST. Gerdientje, 3e druk 235 blz.
R. VAN DER HAUW. Jongens uit een stil stadje 250 blz.
Q. A. DE RIDDER. George Washington 240 blz.
I

f 1.45
1.45
1.45
,, 1.50
,, 155
„, 1.55
._, 1.55
1.69
1.60
ui

rt
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GROMT, ROYAAL UITGEVOERDE
BOEKEN VOOR JONGENS EN MEISJES
Hoe meer men ze leert kennen, des
te meer worden ze gewaardeerd
Deze serie bestaat thans uit de volgende deelen:

JONGENSBOEKEN
Van een jonker die werkman en van een boendermaker
die jonker wilde worden door Jan Veltrnan . . . . . f 1.60
Toen 't stormde in Dordt door J. Snoep jr. . . . . . „ 1.80
:De klerk van den inquisiteur door W. J. D. van Dijek . , 2.00
Willem Wijcherts. Een dappere Alkmaarder jongen
. „ 2.20
door Jan van de Croese (W. G. van de Huist) . .
s.
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Doo« w,J: a VAN [51j Ec •
TigKenirr«. YAM

azƒ_eAu.f_MIE.W11
[ U•KERK-

CALLENOACI-1

Peerke en z'n kameraden door W. G. van de Hulst .
p, 2,20
De Dordtsche poorterszoon door
Snoep jr.
2.20
George Washington, de stichter van een wereldrijk
door Q. A. de Ridder .
„ 2.20
.

„
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”GEORGE WASHINGTON,
de stichter van een wereldrijk," is een boek geheel in
denzelfden geest als de beide
bekende en zoozeer geliefde
boeken „Hoe de zoon van
den pionier president werd"
en „Van de planken hut naar
het Witte Huis".
Een boek dat karakters vormt.
Hoe de zoon van den pionier president werd door
A. C. de Zwart
f 2.20
Van de planken hut naar het Witte Huis door A. C de Zwart „ 2.20
.

4
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'

MEISJESBOEKEN
Rankjes rapport door Ari Dane . . .

1.80
De kinderen van Sonnehoeck door A. .— `. .
. . P I. 1.80
Eigen kracht door D. Menkens—van der Spiegel . . . , 2.00
.P
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Eva's bergtocht door Heleen .
. . . \ . . . f 2.00
Truitje door Gesina Inpersen
2.20
Onder zes nichtjes en neefjes door j. L. F. de Liefde , 2+20
IF 4

.

.

•

•

t

•

„

Bij bestelling van deze boeken gelieve men op te geven:
groote uitgave.
Al deze boeken zijn in groot formaat gedrukt op zwaar papier
en gebonden in stempelbanden met speciaal daarvoor ontworpen
illustraties. De prijzen zijn, de prachtige uitvoering in aan..
merking genomen, ongekend laag.

ento 113 minus
UI urrits
1

tipoi
-L11..f ra uitrot
Nu wem-- e. n CAL .rins
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KERSTVERTELLINGEN
De beide bundels vertellingen voor het Kerstfeest en andere Christe,
lijke feestdagen, vroeger door ons uitgegeven, hebben blijkbaar zéér
voldaan. Dit deed ons besluiten om, door de uitgave van een nieuwen
bundel, te voldoen aan de behoefte, die zich elk jaar bij talloos
velen, inzonderheid bij hen die aan zondagsschool-arbeid zijn verbonden, voordoet.
Deze nieuwe bundel is getiteld

BIJ DEN KERSTBOOM
DRIE KERSTVERHALEN van CATHARINA BRONSVELD
en JAN BLOOXMAN.
Prijs

f0.90.

De beide vroeger verschenen bundels zijn

VIER KERSTVERTELLINGEN
van L. KEEMINK, A. KOFBIJBERG en SYBRAND HELER
Prijs

f 0.90

en

VERTELLINGEN VOOR DE FEESTDAGEN
DOOR L KEEMINK. Tweede druk. Prijs

f 0.60

De beide eerstgenoemde bundels bevatten grootere, de laatstgenoemde een zevental kleinere vertellingen.
Ze zijn alle zeer geschikt om na te vertellen, doch ook om ze
voor te lezen, zoowel op de zondagsschool, in den huiselijken kring
als elders.
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VOOR OUDEREN
Vele jaren lang werd in onzen catalogus, na de series zondagsschooluitgaven, een rubriek „voor ouderen" opgenomen, en steeds werd
daarvan een ruim gebruik gemaakt, niet alleen door hen, die bij de
kerstfeestviering ook aan het zondagsschool-personeel een boekwerk
ten geschenke wilden geven, doch ook door hen; die onder volwassenen uitdeeling van boekwerken houden, of die hunne bibliotheek
wenschten aan te vullen.
Om dit goede gebruik zooveel mogelijk te bevorderen, hebben we,
rekening houdend met de moeilijke tijden, de prijzen buitengewoon
sterk verlaagd.
Men houde hierbij in het oog dat dit niet is een opruiming van
minder goede, of beschadigde, of niet geheel frissche exemplaren,
doch een extra aanbieding, die in staat stelt om in deze voor velen
zoo moeilijke tijden het goede boek als een welkome ontspanning
in velen huizen te brengen.
De meeste dezer boeken zijn thans tot een vierde of minder van de
oorspronkelijke prijzen verlaagd. Tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld, zijn ze ook gebonden in keurige linnen stempelbanden verkrijgbaar, tegen verhooging van f 0.50 per exemplaar.
Ook voor reeds bestaande of voor nieuw in te richten bibliotheken
is hier een zeldzame gelegenheid tot uitbreiding of aanschaffing.

VERHALEN EN VERTELLINGEN

Aantal Prijs
blad z.
ingen.

286 JOHANNA BREEVOORT• Heimwee naar huis 202
f0.75
287 JOHANNA BREEVOORT• Over schuimende
„ 0.80
golven. Geïll. groot 4° uitgave . . . . . . . 232
288 MARIE BURMESTER. Dien dag .... . . . . 237 „ 0.45
289 Dr, J. R. CALLENBACH. Waterloo. Met teekeningen van Isings . . . . . . . . . . . . 288 „ 0.40
290 M. C. FALLENTIN. Via triumphalis . . . . 199 „0.40
291 J. S. FLETCHER. De boer van Dale-hoeve . . 267 „ 0.60
. . 270 „0•60
292 ERWIN CROSS. Het zonnehuis . . .
0.80
293 NELLY HAS. Clara van Arkel . . ,
. . 378
294 NELLY HAS. De blinde en zijn vrouw. 2e dr. 160 „ 0.10
295 A. J. HOOGENBIRK. De kinderen van A.cruadraat. 2e dr. Met teekeningen van Isings , . . 270 „ 0.45
*,
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Aantal
bladz.

Prijs
ingen.

296 A. J. HOOGENBIRK. Kinderen hups tijds. Met
teekeningen van H. J. Wolter
. 256 it" 0.45
297 G. C. HOOGEWERFF. Jacob Martens .
. 416 „O.80
298 ANNA KATTERFELD. Liefde .
. 219 „0.40
299 H. KUYPER—VAN OORDI. Het _ stille huis.
(Uitsi. gebonden) .
.
110 „0.75
300 A. VAN LOON. Violenhof
. 144 „ 0.25
301 A. C. VAN DER MAST. Verkeerd beoordeeld.
(Uitsi. gebonden) .
. 213 „0.40
302 WHE PAPKE. Excelsior .
189 „ 0.40
303 L. PENNING. Het lichtende spoor
. 316 „ 0.60
304 L. PENNING. Ten dage als ik riep .
. 200 „ 0.40
305 IDS VAN DER PLOEG. De leemen wand s 235 „0.60
306 JOH. P. BUYS. Brave zonen hunner jeugd
. 298 „ 0.60
307 FRANS VAN SCHOTELVELD. Malvinars aandoenlijke kerstdagen, 2e dr. Geïllustreerd .
. 48 „0.10
4

No. 307, dat uitsluitend ingenaaid verkrijgbaar is,
is bijzonder geschikt voor kerstvertelling.
308 G. SCHRIJVER Hoogtijden .
. 115 „ 0.50
309 ERNST SCHRILL. Uit Ruslands steppen, 2e dr. 189 „ 0.35
310 D. gPECKMANN. De nieuwe Loohof. (Uitsi. geb.) 253 „0.50
311 D. SPECKMANN. Jan Murken
. 308 „ 0.60
312 D. SPECKMANN. Naar de heide terug .
. 214 „ 0.40
313 D. VAN DER SPIEGEL. Schemering .
. 256 „ 0.50
314 R. A. SWANBORN. Amateurswerk. Leekepreekjes
en ander geschrijf. Geïllustreerd .
. 215 „ 0.15
315 G. THEMMEN. Het moeilijke begin (uitsi. ing.) 106 „0.50
316 JAN VELTMAN. De Vlaams he stoelenmatter.
Met teekeningen van Isings
. 232 „ 0.45
317 JAN VELTMAN. Een zoon en zijn moeder. {Uitsi.
gebonden) .
. 253 .„ 0.50
318 J. M. WESTERBRINK-WIRTZ. Om wat klaprozen
(Uitsl. ingenaaid) .
. 141 „0.60
319 A. D. F. WHITNEY. Heden . .
. 300 „ 0.60
320 MARIE WOLTERSDORFF. De zware eisch . 208
0.50
321 P. DE ZEEUW J.G.zn. Toen het begon te lichten 256 „ 0.50
,,
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Aantal
Prijs
bladz. ingen.

POËZIE
322 J. J. L. TEN KATE. De Psalmen (uitsi. geb.)
287
323 GERAERT VAN SUYLESTEIJN. Gods gebouw.
Een bundel verzen .
91
.

4

0.10
„ 0.30

STICHTELIJKE LECTUUR
324 Dr. J. R. CALLENBACH. Van kracht tot kracht,
2e dr. (uitsluitend gebonden)
. 223 ,, 0.30
325 J. E. SCHReDER. Bij de levensbron (uitsi, geb.) 216
0.15
326 J. E. SCHR45DER. Het gesprek des Heeren met de
Samaritaansche (uitsluitend gebonden) .
. 110
„ 0.10
327 J. E. SCHRëtDER. Het lijden des Heeren
. 157 „ 0.15
328 J. E. SCHR5DER. Levensbeelden van Jezus Christus 224 ,, 0.15
Al deze boeken zijn, tenzij nadrukkelijk anders staat
vermeld, ook gebonden in keurige linnen stempel.banden verkrijgbaar, tegen verhooging van f 0.50
per exemplaar.

PRACHTWERKEN
MET MEDITATIES, NOVELLEN, POËZIE
EN KUNSTBESCHOUWINGEN
DERDE, VIERDE, VIJFDE EN ZESDE KERSTBOEK.
Deze Kerstboeken, die het beste bevatten wat onze Christelijke
auteurs aan verhalen en schetsen in de laatste jaren hebben voortgebracht, verschenen in onberispelijke uitvoering op 40 formaat.
Zoowel over inhoud als uitvoering was de gansche Christelijke
pers vol lof.
Bovengenoemde vier deden worden thans aangeboden ingenaaid
voor f 1.— per deel; gebonden voor f 1.50 per deel.
Het DERDE KERSTBOEK is uitsluitend gebonden verkrijgbaar.
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DE SERIE

LOET-FRISCH-CLAER
Wijlt de veelgevraagde serie keurig uitgevoerde deeltjes,
die bij uitstek geschikt zijn voor. geschenken aan ouderen.
Niet alleen zijn de prijzen uiterst laag, doch ook zeer
verschillend, zoodat men reeds voor f 0.40 een boek
kan uitzoeken, maar ook tot f 1.80 kan gaan.
De serie werd ditmaal uitgebreid met de deeltjes
„Op vasten grond" door E. von Maltzahn; „Mijn
vrouw en ik" door Nicolaas en „De Vondeling"
door W. Schippers.
•-•"<`•7 21-'.'_ . •

-:....

•

ADELPHA
JONGE LEVENS
2e druk
Prijs ing. f 0.50: geb. f 0.90.

•
A
•
•

D. ALCOCK
ALS SCHAPEN TER
SLACHTING
2e druk
Prijs ing. f 0.80: geb. f 1.20.

C. BEIJER
ANASTASIA
k1
92C.-

- . ti

2e druk
Prijs ing. f 1,—; geb. f 1.40.

C. BEUER
DE SCHAAPHERDER
Vertaald door L. Btickmann
2e druk
Geïllustreerd
Prijs ing. f 0.40; geb. f 0.80.

!ALS SCHAPEN TER
SLACHTING

0, ALGOC.K
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.1

•DE.1-1EMELLQ0
•

1

HELENE CHRISTALLER.
IN DIENST VAN ZIJN
ZENDER
3e druk
Prijs ing. f 0.70; geb. f 1,10.

RALPH CONNOR
DE HEMELLOODS
3e druk
Prijs ing. 0.70 ; geb. f 1.104

CORNELIA
BELIJDENIS EN LEVEN
8e druk
Prijs ing, f 0.70; geb. f 1.10,

CORNELIA
DE OUDE BIJBEL
7e druk
Prijs ing. f 0.60; geb. f 1,—.

W. J. D. VAN DUCK
SELCART
4e druk,
Prijs ing. f 0.70 ; geb, f Lia

GUSTAV HARDERS
JA ALA AN
2e druk.
Prijs ing. F0.70 ; geb. f 1.10,
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hinT V EPT n'AOTE
• juHana van SIMbérg •
,aa
LSD 1,4

4:••• brr. gem..>
P3.1•100.1111

SILAS K. HOCKING
HET VERTRAPTE KRUIS
2e druk.
Prijs ing. f 0.55 ; geb. f 0.95.

Dr. A. J. Th. JONKER
VOOR
DONKERE DAGEN
4e druk.
Prijs ing. f 0,50; geb. f 0.90.

Jorikvr. A. VAN HOGENDORP
JULIANA VAN STOLBERG
2e druk.
Prijs ing. f 0.80; geb. f 1.20.

J. DE LIEFDE
DE SCHERPSCHUTTER
VAN SINT MARTIN
4e druk.
Prijs ing. f 0.60; geb. f 1.—.

J. DE LIEFDE
DE PLAATSVERVANGER
5e druk.
Prijs ing. f 0.40 ; geb. f 0.80.

42.4.

JOE 1.-11.7"Cra
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af, CALLEN113413-1 SLOLEWC

E. VON MALTZAHN
OP VASTEN GROND
5e druk.
Prijs ing. f 1.00 ; geb. f 1.40.

RUNA
DE OUDE DOMINEE
VAN HORNSJÓ
2e druk.
Prijs ing. f 0.50: geb. f 0.90.

NICOLAAS
DE PASTORIE VANNerDDEBO
Se druk.
Prijs ing. f 0.80 ; geb. f 1.20.

2e druk.
Prijs ing. f 0.80; geb. f 1.20.

NICOLAAS
MIJN VROUW EN IK

JOH. P. RUYS
MARTHAS BRUIDSDAGEN

2e druk.
Prijs ing. f 0.80 geb. f 1.20.

2e druk.
Prijs ing. f 1.10 ; geb. f 1.50.

Dt=

OUDE DOMINEE `;.
HORNS‘Jeo
Rum

VAN

hm!

•

11

e

K. PAPKE
EEN OFFER

41. 4*.

>nig.

EEN OFFER
K P...mrhE
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.E ZOON VAN •
CHIPPET HOU-ING

EN .ZEEMANSVROUW
_ se-i,ppe;_s

w5c,fifpfiR5 .

t

- ri.ont d..•••

W. SCHIPPERS
DE VONDELING

W. SCHIPPERS
HET UILENNEST

2e druk.
Prijs ing. f 0.70; geb. f 1.10.

6e druk.
Prijs ing. f 0.80; geb. f 1.20.

W. SCHIPPERS
DE ZOON VAN SCHIPPER
HOLTING

W. SCHMIDT
AETHELBURGA

3e druk.
Prijs ing. f 0.60 ; geb. f 1.00.

Een verhaal uit den Angel-Saksischen tijd.
2 deelera,
2e druk.
Prijs ing. f 1.00; geb. f 1.80.

W. SCHIPPERS
EEN ZEEMANSVROUW

ERNST SCHRILL
TWEEMAAL GESTORVEN

3e druk.
Prijs ing. f 0.70; geb. f 1.10.

2e druk.
Prijs ing. f 0.80: geb. f 1.20.

AETHELBURGA

w.soimipT

TWEErvtAAL
GESTORVEN;
ERFIST SCi.g

r•

rigublaRtt

-,,,ikeiso
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D. SPECKMANN
DE GOUDEN POORT

GUY THORNE
EN HET WAS NACHT

3e druk,
Prijs ing. f 0.70; geb, f 1.10.

2e druk.
Prijs ing_ f 0,70 ; geb, f 1.10,

D. SPECKMANN
OP DEN LOOHOF

JAN VELTMAN
BAJE EN HAAR KERKJE

2e druk.
Prijs ingen. f 0,80; geb, f 1.20.

2e druk
Prijs ing, f 0.80; geb. f 1.20.

STRETTON
DIENSTKNECHTEN DES
KONINGS

ZELAND IA
OP EN OM DEN EIKENHOF

2e druk.
Prijs ing. f 0.60 ; geb. f 1.00.

2e druk.
Prijs ing. f 0.50; geb. f 0.90.

-~29=g3~
rt-

BAJE EN HAAR
KERKJE
60.24 JAN VELT
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BIJBELSCHE BELOONINGSKAARTJES.
IN PAKJES VAN 12 KAARTJES.
Deze serie bestaat uit 15
pakjes, die de volgende
onderwerpen behandelen:

Samuel zalft David tot koning.

1. Genesis 1-22.
2. Genesis 25,47.
3. E. 3,Num. 11,
4. Matth. 1-8.
5. Matth. 9-14.
6. Matth. 14,22.
7. Num. 12—Richt. 3.
8. Richt. 6-1 Sam. 15.
9, 1 Sam. 20-2 Sam. 18.
10. Matth . 25-27.
11. Matth . 28—Mark. 4.
12. Mark. 5~9.
13. Mark. 1.1.
14. Luc. 1 —10.
15. 2 Sam. 19-1 Kon. 18.

De kaartjes werden gedrukt op zeer mooi, zwaar carton.
De prijs is uiterst laag gesteld, nl. op
slechts 10 cent per pakje van 12 stuks.
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Onze nieuwe series Zondagsschoolkaartjes
werd verleden jaar door tal van Zondagsschoolbesturen met groot
enthousiasme ontvangen, en blijkens de vele nabestellingen vielen ze
ook bij 't gebruik zeer in den smaak.
Voor hen, die ze nog niet kennen, deelen we nogmaals mede dat de
opschriften zijn ontleend aan liederen, die in de Christelijke kringen
geliefd zijn, en dat bij de uitvoering werd gebroken met de gewoonte
om bloem- of vogelillustraties te geven, die veelal niets met den tekst
te maken hebben.
De collectie bestaat uit 24 kaartjes, verdeeld in twee series, elk van
12 stuks. Deze zijn als volgt ingedeeld
ZONDAGSSCHOOLKAARTJES SERIE A
Roept uit aan alle stranden —
Heerlijk klonk het lied der eng'len
Ach, blijf met Uw
0, hoe heerlijk
Als g' in nood gezeten
Ik mag zoo gaarne hoorera — Dat ons loflied vroolijk
genade
Daar juicht een toon —
In den hemel is het schoon
oze
De dierbre Heiland is nabij
't Scheepken onder Jezus' hoede
Laat de kinderen tot Mij komen.
ZONDAGSSCHOOLKAARTJES SERIE B
Kom tot uw Heiland 4— 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
Beveel gerust uw wegen
Wie maar den goeden God laat zorgen
Juich aarde, juich alom den Heer 1

De prijs per enveloppe, inhoudende 12 kaartjes, is f 0.12 ; 25 enveloppes á f 0.10; 50 enveloppes á f 0.09 ; 100 enveloppes á f 0.08.
Bij bestelling is het voldoende op te geven : „Zondagsschoolkaartjes",
met bijvoeging „Serie A" of „Serie B" of „Serie A en B gesorteerd."
N. B. Zonwel van de Ev. Gez. Compagnie als van de firma Joh. de Heer &
Rotterdam, ontvingen wij toestemming voor het overnemen van enkele der gebruikte
liederen, waarvoor wij hier gaarne onzen dank betuigen.
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GULDEN REGELS.
Van deze serie tekstkaartjes, geteekend door D. HORNSVELD,
moesten meerdere reeds worden herdrukt.
Deze gunstige ontvangst deed ons besluiten deze serie wederom uit
te breiden; vijf nieuwe kaartjes werden er aan toegevoegd, waarvan
vier in de Frieschè taal.
De serie bestaat nu uit 14 kaartjes, die men op de volgende bladzijden ziet afgebeeld. De kaartjes zelf zijn ruim zesmaal zoo groot
als deie verkleinde afbeeldingen (12 X 16 c.m.); ze zijn in twee
kleuren gedrukt op fraai carton.
Om het bestellen te vergemakkelijken, zijn de kaarten door letters
aangeduid. D serie bestaat thans uit:
A. De zaligsprekingen
B. Het gebed des Heeren („Onze Vader")
C. De kruiswoorden
D. De twaalf geloofsartikelen
E. Bede voor het eten
F. Dankzegging na het eten
G. Her vormingslied
H. Welke is uw eenige troost
L Avondzang.
K. Achter Jezus 't kruis te dragen
L. By de krtis-pael
M. jountiid
Erriesche tekst
N. Straks rilst de moarn
0. Triomf-Sang
De prijs dezer keurig uitgevoerde, in twee kleuren gedrukte kaarten
is 6 ct. per ex.; 25 ex. á 5 ct.; 50 ex. á 4 ct. ; 100 ex. á 3 ct.,
hetzij van één soort, hetzij gesorteerd volgens opgave van den besteller.
Bij bestelling is het voldoende op te geven: GULDEN REGELS.
met vermelding van letter der gewenschte soort.
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UITDEELINGSKAART
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Deze kaart, gedrukt op mooi blank ivoor-carton, is bijzonder geschikt om onder de
leerlingen uitgedeeld te worden, waardoor het leergin der TIEN GEBODEN in de
hand gewerkt, en dus het onderwijs zeer bevorderd wordt.
Prijs per ex. 5 ct.; 25 ex. 4 ct. per ex.; 50 ex. 3 ct. per ex.; 100 ex. 2 ct. per ex.
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W. G. VAN DE HULST

Gekleurde Bijbelsche Prenten
Een collectie van 24 prenten, elk met vier voorstellingen in kleurendruk, met bijschriften van
W. G. VAN DE HULST
voor slechts f 1— per stel van 24 prenten; 5 stel á f 1.80; 10 stel
á f 1.60; 20 stel á f 1.50.
Deze prenten zijn uitnemend geschikt voor algemeene uitdeeling onder
de jongere leerlingen der Chr. Scholen en Zondagsscholen. De jeugd
is er nu eenmaal op gesteld om het eigen vertrekje of hokje, hoe
klein ook, op te sieren; en waarmede kan ze dat al beter doen dan
met deze aantrekkelijke en leerzame prenten.
Maar ook zijn ze bij uitnemendheid geschikt om, telkens als een
leerling door ziekte een les heeft moeten verzuimen, de desbetreffende
prent thuis te sturen. De verzuimde les wordt dan tiSch behandeld,
en wekt ook thuis belangstelling in het zondagsschoolwerk.
Ook voor uitgebreider evangelisatie-werk kunnen ze uitnemende
diensten bewijZell.
En dan is er nog het gebruik door den onderwijzer zelf, Wie vooraf
de prenten goed beziet en de onderschriften leest, heeft zich gesteld
in de sfeer van de te geven les, en zich dus alreeds voor een
belangrijk deel voorbereid; 't is een krachtige steun voor de verdere
voorbereiding.
Geen Chr. onderwiger(es)
geen zondagsschoolonderwiger(es) ver.,
zuime zich een stel dezer platen aan te schaffen.
Wenscht men ze voor uitdeeling te gebruiken, dan is het niet noodig
complete stellen te knopen, doch kan men een keus doen. De prijzen
zijn dan per stuk f 0.12M ; 25 ex. naar keuze á f 0.10 ; 100 ex. á f 0,09;
250 ex. á f 0.08; 500 ex. á f 0.07; 1000 ex, á f 0.06.
Ook kan men ze desgewenscht doorgesneden bestellen, waardoor men
96 plaatjes met onderschriften ontvangt. De prijs is dan f 2.00 per
stel; hierop wordt bij getallen geen prijsvermindering toegestaan.
De plaatjes zijn uitnemend geschikt voor projectie met de epidiascoop;
wenscht men ze voor dit doel te gebruiken, dan is het natuurlijk
aanbevelenswaardig een doorgesneden stel te nemen.
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Wie was toch die strenge heer?
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DE SERIE VAN DE HULST-PRENTEN
BESTAAT UIT DE VOLGENDE
NUMMERS
1 Abraham vertrouwde op God, maar Lot niet. Gen. 1622.
2 Jacob en Ezau, de twee broeders. Gen. 25-33.
3 De droom, die toch uitkwam. Gen. 37-47.
4 Wie was toch die strenge heer? Gen. 42-45.
Deut. 34.
5 Uit het leven van Mozes. Exodus 2
6 God waakt over ons. Exodus 12-16. Numeri 11.
7 De intocht in het' beloofde land. Jozua 3-6.
8 David, de man naar Gods hart. 1 Sam. 16-26.
9 Koning Achab en de profeet Elia. 1 Kon. 17-21,
10 Uit het leven van Elisa, 2 Kon. 2-6.
11 Een kindeke geboren.
12 De Heere Jezus en Zijn discipelen.
13 Naar Zijne heerlijkheid terug.
14 Jezus, de Heiland.
15 De medelijdende Heiland.
16 „Komt tot Mij !"
17 „Dat deed ik voor u!"
18 Als Jezus kwam ....!
19 Verraden! verlaten! verloochend !
20 ;,Ik zal met u zijn I"
21 God riep hem en hij luisterde. Hand. 9-13.
22 Paulus, de knecht des Heeren.
23 Paulus, een gevangene!
24 In Gods hoede veilig! Hand. 27-28.
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Verkleinde afbeelding van de Kerstplaat van Steelrok

KERSTPLAAT, geteekend door WILM STEELINK.
Deze zeer fraaie plaat werd gedrukt op plaatpapier groot
55 X 39 c.M.
Ze is verkrijgbaar in zwartdruk á *0.08 per exemplaar.
In kleurendruk á f 0.15 per exemplaar.

PAASCHPLAAT,

geteekend door A. RtINCKEL.

Ook deze zeer mooie plaat werd gedrukt op plaatpapier
groot 55 X 39 c.M.
Ze is eveneens verkrijgbaar in zwartdruk á f 0.08 per
exemplaar.
In kleurendruk á f 0.15 per exemplaar.
Bij bestelling van platen is het noodig op te geven of men zwartdruk
of kleurendruk verlangt. Verzuimt men dit te vermelden, dan wordt
de uitgave in zwartdruk geleverd. Ruiling kan niet worden toegestaan.
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BIJBELSCHE PRENTEN
VOOR KINDEREN
Deze serie zeer goedkoope
Bijbelsche prenten was geruimen tijd uitverkocht.
doch is herdrukt Al dadelijk
bleek uit de zeer vele bestellingen, die hierop in.
kwamen, 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 zói5 te schrijven, dat
de geschiedenis, beknopt
weergegeven, voor ouderen
een uitnemende leiddraad
is om de kleinen met de
Israël trekt het beloofde land binnen.
Bijbelsche geschiedenissen
vertrouwd te maken.
De serie bestaat uit 24 verschillende prenten. Ze worden niet anders
dan per stel of veelvoud daarvan afgeleverd, gelijkmatig over de 24
soorten verdeeld. Elke prent heeft 9 plaatjes met onderschriften.
Prijs PER STEL (24 stuks) f 0.50
PER 10 STEL of 240 stuks „ 4.50
PER 20 STEL of 480 stuks „ 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.
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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 10 CENT PER EXEMPLAAR.
Bij getallen, hetzij van één soort, hetzij gesorteerd naar keuze van
den besteller, zijn de prijzen als volgt: 25 ex. á f 0.09 ; 50 ex. á f 0.08;
100 ex. á f 0.07 ; 250 ex. a f 0.06; 500 ex. á f 0.05.
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
Naar Anton Dietrich.
• .
en belast zijt .
P. von Uhde.
2. Jezus predikt aan het meer
Leon Oerome.
3. De intocht in Jeruzalem
. von Gebhardt.
4. Het laatste avondmaal .
F. M. Brown.
5. De voetwassching
J. H. F. Bacon.
6. Gethsemané
Heinrich Hofmann.
.
7. Gethsemané . .
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8. Het berouw van Petrus . .
.
9. Jezus voor Pilatus . . , .
•
10. Zie, de mensch! . .
. .
.
11. De vrouwen bij het graf . .
.
12. De Emmausgangers . . . . • .
13. De aankomst der herders
14. Simeon in den tempel .
• . .
15. De lofzang van Simeon . . .
16. De wijzen uit het Oosten
. .
17. De vlucht naar Egypte .
. .
18. Laat de kinderen tot Mij komen .
19. Het verloren schaap . . . . .
20. Jezus weent over de stad . . . .
21, Jezus slapende in het schip tijdens
den storm . . .
.
22. Jezus en de Emmausgangers .
.
23. Izaak zegent Jacob . . . . . .
24. De verderver der eerstgeborenen
in Egypte . . .
. • . . .
25, De goede Herder stelt zijn leven
voor de schapen . . . .
. ,
26. De vrouwen bij het graf . .
4
27. Aanbidding der herders . . . .
28. Abraham zendt Hagar en Ismaël weg
29. Een zaaier ging uit om te zaaien .
30. De barmhartige Samaritaan . .
31. De goede Herder , . .
. .
32. Jezus leert Zijne jongeren . . . .
33. De schat in denk akker . .
•
34. De opwekking van het dochtertje
van jaTrus . . • . . • . , ,
I,
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.. Graaf Harrach.
,,
M. de Munkacsy.
.. Antonio Ciseri,
W. A. Bouguereau.
ri
Rembrandt.
99
H. Lerolle.
99
i. Rembrandt.
, W. C. T. Dobson,
Jean Portaels•
19
Eugène Girardet,
PI
, Ottilie Roederstein.
... A. U. Soor.
Paul H. Flandrin.
*9
Eugène Delacroix.
,. Eugène Girardet. _
Govert Flinck,
PP

PS

i.. Arthur Hacker.
J. v. Ravenszwaay.
Ary Schetter.
,. G. G, Haanen,
., B. 'Picard.
,. Eugène Burnand.
,,
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... G. P. Jacomb Hood.
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PORTRET VAN DOCTOR MAARTEN LUTHER.
Den 10en November
van dit jaar is het
450 jaar geleden dat
Maarten Luther werd
geboren.
Door zeer velen zal
ook op de zondagsscholen dit belangrijke feit in de wereldgeschiedenis herdacht
worden, en ongetwijfeld zullen onder hen
velen zijn, die zich een
portret van Luther
willen aanschaffen.
Een uitnemend geslaagde reproductie van
het portret, omstreeks
1540 geschilderd door
den grootgin meester
Lukas Cranach d. j.,
volgens het oordeel van
deskundigen het beste
dat ons bewaard is
gebleven, bieden wij
aan voor den zeer lagen
prijs van f 0,80 per exemplaar; 10 ex. á f 0.70; 25 ex. á f 0.60.
Deze in kleuren gedrukte reproductie is een zeer getrouwe wedergave van het origineel, en is op dezelfde grootte (35 X 23 can.)
als het oorspronkelijke schilderstuk vervaardigd.
Het is een sieraad voor ieder woonvertrek, studeerkamer, vergaderlokaal, enz.
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KERSTLIEDEREN.

Zooeven verscheen:

Acht-en-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

; 250 ex. f 7.— ; 500 ex. f

Ook dit 38e zestal Kerstliederen werd samengesteld uit de nagelaten
papieren van den heer D. van Wijck, die door de vele liederen,
door hem gedicht, jarenlang tal van zondagsscholen aan zich verplicht heeft.
Het lijdt geen twijfel, of deze nieuwe serie zal hetzelfde gunstig
onthaal vinden als den voorgaanden bundels ten deel viel.

ZEER VOORDEELIGE AANBIEDING.
De derde en vijfde Bloemlezing zijn nog verkrijgbaar, evenals
van de zestallen. het 35e, 36e en 37e zestal.
Deze worden aangeboden ad 3 cent; 100 ex. f 2.25; 250 ex. f 4.50;
500 ex, f 7.50.
Indien van een dezer series meer ex. besteld worden dan in voorraad 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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KERST-, PAASCH- EN
PINKSTERLIEDEREN
2. Kerstlied, door H. Kanssen. Wijze: Engelsch Volkslied.
3. Kerstlied. Wijze: Gezang 7.
4. Kerstlied. Wijze : Hernhutters avondlied.
5. Twee kinderbeden op het kerstfeest, door J. P. van der Maas.
Wijze: Daar juicht een toon — Psalm 100, of Psalm 42,
Prijs der nummers 2, 3, 4 en 5 per stuk 2 cents 50 ex. f 0.80;
100 ex. f1.40; 250 ex. f3..-; 500 ex. f 5.~.
6. Der engelen lied, door H. J. Staverman. Wijze : Daar juicht een
toon — Psalm 100, of Psalm 134.
7. Kerstlied, door H. J. Staverman. Wijze Wie is op aard gekomen.
8. Wij wilden Jezus wel zien, door H. J. Staverman. Wijze : Ps. 146.
9. Kerstlied, door H. J. Staverman. Wijze: Ps. 146.
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 : Hernh. avondlied.
14. Christus-feest, door H. J. Staverman. Wijze : Oostenrijksch
Volkslied.
15. Kerstboom, door Homo. Wijze : 't Zonlicht daalde neer in 't Westen.
16. Loflied. Wijze z Opwaarts naar Sion (Juichende kinderschaar No. 6).
17. Bethlehems sterre. Wijze: De Godsrivier. (Juichende kindersch.
No. 9).
18. Hemel en stal, door Homo. Wijze z Er ruischt langs de wolken.
19. Bethlehem, door Homo. Wijze : Boven de starren.
20. Looft den Heer, door Homo. Wijze: Juicht. juicht, juicht, er is
vreugde omhoog bij Gods' eng'len.
21. Op 's Heilands geboorte. Wijze: Zie en leef (juichende kindersch.
No. 32).
22. Op 's Heilands geboorte, door Betsy. Wijze Wie zal mij rooven.
23. De blijde boodschap, door Betsy. Wijze : Zij zullen het niet hebben.
24. Kerstzang. door Betsy. Wijze : Als een stemure veler waat'ren.
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25. Kerstlied. Wijze: Er ruischt langs de wolken.
26. Het schoonste lied. Wijze: Oostenrijksch Volkslied.
27. Kerstlied, door E. Gerdes. Wijze: Het betere land (juich.
kindersch. 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. f 430; 1000 ex. E
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 Eggelsch Volkslied, afgewisseld door spreekgedeelten.
31. Kinderkerstzang. Wijze: Wij leven vrij.
32. Kerstvreugde. Wijze: Psalm 84.
33. De schoone dag. Wijze Oostenrijksch Volkslied of Alle heul/len.
34. Paaschlied. Wijze: Heilig, heilig zijt Ge, o Heer.
35. Paaschvreugde. Wijze: Psalm 84.
36. - Paaschlied. Wijze: Er gaat door alle landen.
37. Paasch jubel. Wijze: Rots der eeuwen.
38. Paaschbede. Wijze: Heilig, heilig zijt Ge, o Heer.
39. Opstandingslied. Wijze: Daar juicht een toon.
40. Paaschzang. Wijze: 0, wanneer.
41. Bedezang op het Pinksterfeest. Wijze: 0, wanneer.
42. Pinksterzang. Wijze: Er gaat door alle landen.
43. Lied op Pinksteren. Wijze: Rots der eeuwen.
44. Pinksterlied. Wijze: Er ruischt langs de wolken.
45. Pinksterbede. Wijze: Alle heuvrlen, alle dalen.
46. Feestzang op Pinksteren. Wijze: Heilig, heilig zijt Ge, o Heer.
47. Bede tot den Heiligen Geest. Wijze : Laat mij slapend op U wachten.
Prijs 1 ex. 2 cent; 50 ex. f 0.80; 100 ex. f 1.40; .
250 ex, f 3.—; 500 ex. £5,—.
Een compleet stel der bovenstaande Kerst.., Paasch- en Pinksterliederen is verkrijgbaar voor f 0.80.
Een compleet stel der Kerstliederen (No. 1,33) voor f 0.60.
Een compleet stel der Paasch- en Pinksterliederen (No. 34-47)
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.
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VIJF EN DERTIG LIEDEREN VOOR
DE CHRISTELIJKE FEESTDAGEN
op bekende wijzen
VOOR SCHOLEN EN HUISGEZINNEN
door D. VAN WIJK.
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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Jan Veltinan's 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 zich de noodige patronen in de boekjes.
Het werk wordt hierdoor z6és eenvoudig, dat zelfs kinderen van 8 á 10
jaar er mede terecht kunnen, en het werk is o515 aantrekkelijk, dat
ouderen zich er met genoegen mede bezighouden.
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; Tramlocomotief.
B No. 1.: Verschillende modellen voor huizenbouw.
B No. 2.: Als No. 1, doch iets moeilijker.
B No. 3 en 4 (d ubbel,-n ummer). Verschillende modellen voor
huizen en kerken.
De methode is zoo, dat ieder patroon herhaaldelijk gebruikt kan
worden, zoodat het bezit der mapjes 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 0.22%; 500 ex. gesorteerd á f 0.20.
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GETUIGSCHRIFTEN OF DIPLOMA'S
voor Scholen, Vereerágingen 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 6f geheel
óf gedeeltelijk niet aan het
doel beantwoorden.
Wie slechts één of enkele
bij het verlaten der
exemplaren noodig heeft, kan
Zondagsschool Ps.
het inschrift, geheel naar
119: 105 te Nijkerk
eigen keuze vastgesteld, in
den
19
teekenschrift doen aanbrenNamens het Bestuur
gen. Wie een getal van
der Zondagsschool
eenige beteekenis wil bestellen, (b.v. voor schoolgebruik),;kan den zakelijken
Gedenk aan uwen
tekst naar eigen opgave
Schepper in de dagen
doen drukken, en de namen
uwer Jongelingschap.
en data schriftelijk invullen.
Pred. 12 la.
Met het drukken van dien
tekst belast zich desgewenst
de uitgever.
De prijs van dit fraai uitgevoerde getuigschrift, gedrukt in kleuren en goud
op diepzwarten ondergrond
op een formaat van 421J X
301/2 c.M. is gesteld als
Verkleinde afbeelding van diploma A.
volgt::
1 ,9 ex. á f 0.40
50,99
ex. < a f 0.271/2
10-24 .,
100-499
„ 0.35
f 0.2
.. 0.2234
25.-49
., 0.30
500 en meer ,*
Het drukken van inschrift volgens eigen opgave geschiedt tegen berekening van f 5.--.
onverschillig het getal, mits het inschrift voor alle exemplaren gelijk is.
Voor elke zending wordt f 0.10 extra in rekening gebracht voor kosten van carton,
waartusschen de kaarten verzonden worden, teneinde beschadiging te voorkomen.
Bij bestelling van dit diploma geve men op: Diploma A.

ff
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H

Verkleinde aEbeelding van Diploma B.

et ligt in ons
voornemen de
serie Diploma's,
door ons in den
handel gebracht, gestadig uit te breiden.
Dit jaar lieten wij
een ontwerp maken,
waarvan een verkleinde
afbeelding
hiernaast staat afgedrukt.
Het diploma zelf, op
formaat 43 X 3134
c.M., is in twee
kleuren gedrukt op
Oud-Holzwaar
landsch papier. Evenals hij diploma A is
hier het binnenste
blanco gelaten ; men
kan dit dus naar verkiezing doen invullen.
Wenscht men den
zakelijken tekst in
druk te doen aanbrengen, dan belasten
wij ons desgewenscht
met het drukken van

den tekst. De prijs van dit diploma is
50,99 ex, á f 0.221/2
1-- 9 ex. á f 0.30
10~24 ,, ,, ,, 0.27M 100 of meer ex á „ 0.20
25-49 „ „ „ 0.25
Het drukken van inschrift volgens eigen opgave geschiedt tegen
berekening van f 5.—, onverschillig het getal, mits het inschrift voor
alle exemplaren gelijk is.
Voor elke zending wordt f 0.10 extra in rekening gebracht voor
kosten van carton, waartusschen de kaarten worden verzonden, om
bescliadiging te voorkomen.
Bij bestelling van dit diploma geve men op: DiploMa B.
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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 17.50.
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BIJBELSCHE WANDKAART,
bewerkt door J. VAN DE PUTTE.
Deze kaart heeft een grootte van 176 X 130 c.M.
Prijs in 6 bladen f 4.50 ; opgeplakt op linnen en voorzien van rollen f 17.50.
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HYMNOLOGISCH VADEMECUM
ten dienste van de predikanten, Godsdienstleeraars
en onderwijzers der Nederlandsche Hervormde en
Gereformeerde Kerken.
door D. VAN MAANEN.
Prijs gebonden / 1.60.
Wie dit met veel zorg samengestelde boekje geregeld gebruikt, zal
zich bij het opgeven van een lied niet meer beperken tot weinige,
zeer algemeen bekende Psalmen en Gezangen, maar tot eigen en
anderer stichting een volkomen overeenstemming bereiken tusschen
het gesproken woord en het gezongen lied.
Niet slechts voor hen, die in den titel worden genoemd, doch ook
voor onderwijzers der zondagsscholen, voorzitters van jongelings- en
knapenvereenigingen, leidsters van meisjesvereenigingen, in één woord
voor allen, die op gezette tijden een gemeenschappelijk te zingen
lied moeten opgeven, is dit beknopte, handige boekje een zeer
waardevol bezit.

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 Copging.
De prijs is : Geb. in fraaien, linnen stempelb. en geverfd op snede E 7.50.

MAP MET HONDERD PLATEN
TEN GEBRUIKE BIJ HET BIJBELSCH ONDERWIJS
naar waterverf-teekeningen van HAROLD COPPING.
Prijs per raap. inhoudende 100 platen. f 2.50.
Grootte van iedere plaat 23 X 14 cM.
Bij bestelling geve men op : Map met 100 Copping-platen.
Men lette op de prijsvermindering van den „Bijbel" en de „Map int honderd
platen", die elk f 2.4— in prijs zijn verlaagd.
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GIDS VOOR DEN BIJBELLEZER
ACHTSTE DRUK.

door T. M. LOOMAN. Herzien door IC WIELEMAKER.
Prijs ingenaaid f 130; gebonden f 1..
Dit boek en de hieronder genoemde Atlas zijn, zooals uit de titels
reeds is op te maken, bestemd voor hen, die van den inhoud des
Bijbels diepere studie willen maken. Het zijn zeer waardevolle
handboeken voor allen die, op welke wijze ook, bij het Bijbelsch
onderwijs zijn betrokken.

ATLAS DER BIJBELSCHE AARDRIJKSEN OUDHEIDKUNDE
door C. GOOTE en K. WIELEMAKER.
Prijs ingenaaid f 1.40 ; gebonden f 1.90.
Deze atlas bevat ruim 40 bladzijden tekst, waarin zeer waardevolle aanteekeningen worden gegeven op de kaarten en platen.
Vervolgens op 12 bladzijden 25 kaarten, die uitmunten door
zeer haaien, druk, zonwel met betrekking tot de kleuren als het
zeer duidelijke schrift.
Daarna op 61 bladzijden een zeer groot getal platen, die op de
Bijbelsche aardrijks- en oudheidkunde betrekking hebben. Men
vindt er: Steden, Antiquiteiten, Munten, Gereedschappen, Dieren,
Boomen, Planten, Vruchten, enz. enz.
Zonwel „Loonvan Gids voor den Bijbellezer" als „Goote enWielemaker Atlas der
Bijbelsche Aardrijks- en Oudheidkunde" zijn belangrijk in'_prijs verlaagd, zoodat deze
beide waardevále hulpmiddelen hij het Bijbelsch onderwijs nu:onder ieders bereik vallén.

KORT OVERZICHT DER
BIJBELSCHE GESCHIEDENIS
REPETITIEBOEKJE BIJ HET BIJBELSCH ONDERRICHT.
DERDE DRUK.

door P. VAN DE KOOL
Prijs f0.70 ; 25 ex. á f 0.50.
Dit boekje geeft een korte aanduiding van alle feiten en gebeurtenissen van de Bijbelsche geschiedenis in chronologische
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orde, en komt alzoo het geheugen op voortreffelijke wijze te
hulp. Bij het samenstellen van dit werkje had de auteur allereerst op het oog onze kweekelingen en onderwijzers, die voor
het na-examen studeeren. Maar ook voor vele anderen is het
nuttig en bruikbaar.

HANDLEIDING BIJ DE BEOEFENING
DER GEWIJDE GESCHIEDENIS
ZESDE DRUK.

door J. VAN ANDEL.
Prijs ingenaaid f 4.00; gebonden f4.80.

GESCHIEDENIS DER KERK
IN HARE GRONDTREKKEN GESCHETST
door RUDOLPH SOHM.
Uit het Hoogduitsch door L. a F. A. FAURE.
VIERDE, HERZIENE DRUK.

Prijs ingenaaid f2.25; gebonden f 3.00 ;
25 ex. ingenaaid á f1.70; gebonden [2.45.
Vooral voor hen, die van Kerkgeschiedenis eenige studie hebben
gemaakt, is 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 LEERKRINGEN
door J. SCHOUTEN.
TWEEDE DRUK.

Prijs ingenaaid f 3.00; gebonden f 3.75;
25 ex. ing. á f2.25; geb. á f3.00.
Voor hen, voor wie het uitnemende handboek van Kurtz te
uitgebreid of te zwaar is, is dit een uitmuntende handleiding om
zich de hoofdfeiten der Kerkgeschiedenis eigen te maken.
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DAGBOEKEN VOOR HET CHRISTELIJK GEZIN.
VAN ZIJNE HEERLIJKHEID. Geestelijke nalatenschap
van Dr. F. VAN GHEEL GILDEMEESTER.
Prijs ingenaaid f6.00 ; gebonden f7.00.
Vooral op dit Dagboek, door een der dochters van Ds. Gildemeester saamgelezen uit diens vele nagelaten geschriften, wordt
zeer in het bijzonder de aandacht gevestigd. Het meest treft wel
de klare eenvoud, waarmede Ds. Gildemeester over en tot God
spreekt, gelijk een kind spreekt over en tot zijn vader. En de
liefde tot en het geloof in zijn Heiland spreekt uit nagenoeg
ieder dagstuk. Wie dit boek geregeld leest, ontvangt dagelijks
een geestelijke verkwikking.

VOORWAARTS EN OPWAARTS, Bijbelsch Dagboek
door Ds. J. E. SCHRI5DER.
Prijs ingenaaid f3,75 ; gebonden f4.75.
De bekende Luthersche predikant, die inzonderheid in de jaren
in welke hij in Arnhem werkzaam was, zooveel kostelijke geschriften het licht deed zien, geeft in dit dagboek wel het beste
van al zijn werk. In tal van gezinnen werd het tot twee-, drie.malen toe geheel doorgelezen, en als men ter afwisseling eens
een ander boek nam, dan neemt men na een of twee jaren
toch ook weder „Voorwaarts en opwaarts" tot zijn dagelijksch
geleide.

VOOR IEDEREN DAG, Bijbelsch Dagboek
door Ds. K. STRAATSMA.
Prijs ingenaaid' f 2.40; gebonden f 3.40. Dit boek geeft voor eiken dag een tekst met een korte, stichtelijke
meditatie, telkens van één bladzijde.

NIEUW BIJBELSCH DAGBOEKJE
door H. W. S. Zevende druk.
Prijs ingenaaid f 1.90 ; gebonden f2.65.
Dat van een „Dagboek" een zevende druk verschijnt, mag wel
tot de groote bijzonderheden worden gerekend, en dat te meer,
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als de oplagen, gelijk van dit boekje, grooter waren dan gewoonlijk het geval is. En toch zal niemand zich hierover nog
verbazen, als hij van den eenvoudigen, praktischen, Bijbelschen
inhoud van dit schoone boekje heeft kennis genomen.
Dit najaar verscheen de vijfde druk van

WOORDEN UIT DEN BIJBEL VOOR ELKEN DAG
DES JAARS door H W. S.
Prijs gebonden f 1.60.
Dit dagboekje geeft geen verhandeling voor eiken dag, maar een
tekst en een toepasselijk woord, meest een kostelijk levenswoord,
besturend, vermanend of vertroostend.

IN DAGEN VAN ZIEKTE. Veertien overdenkingen
door L. AALRE, Predikant te Vaals,
Met een woord van inleiding van Dr. W. J. Aalders, Hoogt. te Groningen.
Prijs gebonden f 1.60.
Goedkoope uitgave (ter verspreiding) f 0.60; 25 ex. a f 0.40.
Honderden exemplaren werden reeds in ziekenhuizen verspreid
en door predikanten aan ziekbedden uitgereikt, maar nog steeds
zijn er vele duizenden zieken, aan wie het bemoediging, bovenal
troost kan brengen.
Personen of comité's, die zich bezighouden met het verspreiden
van lectuur in ziekenhuizen, ontvangen op aanvrage een present«
exemplaar.

HERINNERINGEN VOOR KRANKEN EN LIJDENDEN.
15e druk.
Prijs f 0.15; 25 ex. f 100; 50 ex. f5.—; 100 ex, f 9...
Een verzameling „troostwoorden uit den Bijbel", saamgelezen
door eene, die jarenlang lijdende was, en in het Boek der
boeken troost zocht en vond.
Het boekje is gedrukt met extra groote en zware letter, zoodat
zelfs zeer verzwakte oogera het zonder vermoeienis kunnen
lezen. Dat een vijftiende druk gewenscht bleek, bewijst wel de
praktische waarde.
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ROOSTER DER NEDERLANDSCHE
ZON DAGS SCHOOL XEREEN ICING
VOOR 1934
Deze Rooster verschijnt in twee editie's, een voor kinderen van
9-12 jaar, bewerkt door Ds. 1. Pb. Eggink en een voor kinderen
van 5.8 jaar, bewerkt door Mevr. A. Norel—Straatsma.
. Deze beide roosters geven voor kleinen en grooten onderscheiden
vertelstot terwijl bij de keuze van teksten en verzen, die van buiten
geleerd worden, er rekening mee is gehouden, dat van de kleinen
minder moet worden gevraagd dan van de grooten.
Wat deze roosters verder onderscheidt van alle andere is, dat daarin
voor de grooten maandelijks en voor de kleinen driemaandelijks
„Zendingszondagen" zijn opgenomen. Telkens op den tweeden
Zondag der • maand
voor de kleinen den tweeden Zondag van de
tweede maand van het kwartaal — is een afzonderlijk blaadje
ingevoegd, dat een Zendings-onderwerp aangeeft en op de keerzijde
een zendingslied.
Voor de grooten is daarvoor het kerklied gekozen, voor de kleinen
het vrije lied. Voor die Zondagen kan men den kinderen dus twee
strookjes meegeven.
Ook bevat de Rooster voor de kleinen op bijzondere dagen 4— o.a.
Fasehen, Pinksteren, Kerstfeest — een tweede strook, waarop een
toepasselijk vrij lied voor kleine kinderen is opgenomen.
In den Rooster voor kleinen zijn de raeerlettergrepige woorden in
tekst en vers afgebroken in lettergrepen.
De prijzen, ten voriger jam verlaagd, bedragen
1-24 ex.
25.49 ex.
50-74 ex.

4

f 0.07 per stuk
f 0.10 per stuk 75-99 ex. .
100 en meer ex. „ 0.06 „
„ 0.09 „
008
*P

pp

pp

P?

Deze prijzen gelden zoowel van den Rooster voor de jongste als
van dien voor de oudere kinderen.
Bij de bestelling gelieve men duidelijk aan te geven of men roosters
voor grooten (blauwen omslag) of voor kleinen (ronden omslag)
wenscht. De prijs wordt berekend naar het totale aantal bestelde
roosters van beide soorten.

Ps. 119-: 88.
Gez. 39 3.

J. Hudson Taylor.

De zending in China.

ZENDINGS-ZONDAG.

ZONDAG 14 JANUARI 1934.

1 Voorzijde

Luc. 15 7. .1k zeg ulieden, dat er alzoo
blijdschap zal zijn in den hemel over één
zondaar, die zich bekeert."

Luc. 15 1-10.

Jezus' onderwijs.
1. Gelijkenissen van het verloren schaap
en de verloren penning.

ZONDAG 15 APRIL 1934.

Voorzijde

Psalm 119t 88.

Psalm 86 -. 5.
Al de heidnen, door uw handen
Voortgebracht in alle landen,
Zullen tot U komen, Heer!
Bukken voor uw aanschijn_ neer,
En uw' naam ter eere leven.
Gij zijt groot en hoog verheven;
Gij doet duizend wonderheén;
Gij zijt God, ja Gij alleen!

Keerzijde

1

Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond
Uw trouwe hulp: stier mij in rechte sporen,
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond,
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren.
Ai 1 zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond;
Want hij volhardt naar uw geboón te hooren.

Keerzijde

ROOSTER VOOR GROOTEN.
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Voorzijde

Psalm 100 vers 3.

Gezang 48 vers 10.

Ons hart zij, o Ko-ning,
U zelf tot een wo-ning.
Zoo zullen wij lee-ren,
Uw Naam te ver ce-ren.

Keerzijde

Gaat tot zijn goor-ten in niet lof,
Met lof-zang in zijn hei-lig hof;
Loof Hem al-daar met hart en stem;
Prijst zij-nen naam; ver-heer-lijkt Hem.

Keerzijde

ROOSTER VOOR KLEINEN.

25 FEBRUARI 1934.
De 1-lei-land der We-reil.
De Bral-lofis-gas ten.

Mat-the-us 25 23a. Ga in in de vreug-de
uws Hee-ren.

Voorzijde

ZONDAG 11 FEBRUARI 1934.

ZEND1NGS-ZONDAG.
De eer-sie Zen-dings-les.
hs.
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KIND EN ZONDAG
MAANDBLAD DER NEDERLANDSCHE
ZONDAGSSCHOOLNEREENIGING (Geïll.)
Redactie: Dr. G. P. MARANG, H. A. DE BOER Azn.,
Ds. J. PH. EGGINK.
Dit kwarto geïllustreerde tijdschrift in tweekleurig bedrukten omslag
bevat:
1. Ren handleiding bij het vertellen aan grootere kinderen. Deze
handleiding is van de hand van Ds. J. Ph. Eggink en sluit aan
op den Rooster voor grootera (zie bladz. 89 en' 90).
2. Een handleiding bij het vertellen aan de kle nere kinderen.
Deze handleiding wordt geschreven door Mevr. A. Norel—
Straatsma en sluit aan op den Rooster voor kleinen (zie blz. 89 en 91).
3. Een handleiding voor het vertellen van Zendingsverhalen.
4. Een lied van de Maand, kinderlied met tweestemmige zetting
in cheve-muziek.
5. Een overdenking in betrekking tot den Zondagsschoolarbeid.
6. Mededeelingen uit de practijk der Zondagsscholen.
7. Bespreking van boekwerken en muziek voor den Zondagsschoolarbeid van beteekenis.
8. Beantwoording van Vragen door de lezers gesteld.
9. Artikelen over godsdienstige opvoeding.
10. Alles wat verder het Vereenigingsleven betreft en voor den
Zondagsschoolarbeid in het algemeen va►n belang is.
Prijs voor particulieren f 3.—. Leden der N. Z. V. ontvangen dit
Maandblad gratis.
Voor 't lidmaatschap der Vereeniging is een contributie verschuldigd
van f 2.— per jaar.
Ruim 4000 Zondagsschoolonderwijzers(essen) zoowel in Nederland
als in Oost- en West-Indië gebruiken deze handleidingen.
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KLASSEBOEKJE VOOR DEN ONDERWIJZER (bevat gelegenheid voor allerlei
aanteekeningen betreffende woonplaats, schoolverzuim, leereg, enz.) Elk boekje biedt
gelegenheid voor 20 namen. Prijs f 0.05.
STEE EN DES AANSTOOTS. Eerre poging tot wegneming van het aanstootelijke
en tot oplossing van het schijnbaar tegenstrijdige in de Heilige Schrift. Naar het
Hoogduitsch van S. Li mbac h.
Met een aanbevelend woord van Dr. E. Ba r g e r.
Prijs ingenaaid f 2.00; gebonden f 175; voor leden der N. Z. V. (te bestellen aan
het Bureau der Vereeniging) f 1.50.
VAN HET OUDE VOLK EN HET OUDE BOEK door L. C. Post.
Prijs ingenaaid met Vragenboekje f 2.75; voor leden der N. Z. V. (te bestellen aan
het Bureau der Vereeniging) fl.—.
DAVIDS LEVEN EN WERK door Ds. J. Ph. Egg ink.
Prijs ingenaaid f 1.75: voor leden der N. Z. V. (te bestellen aan het Bureau der
Vereeniging) f 0.75.
DE AANTREKKELIJKHEID VAN DEN BIJBEL door Ds. J. Ph. Eg g ink.
Prijs f 0.40.
DE KENNIS VAN DE KINDERZIEL VOOR DEN ONDERWIJZER door Dr.
G. P. Mara ng. Een behandeling in 't bijzonder voor Zondagsschoolonderwijzers.
Prijs gecartonneerd f 0.25.
OVEREENSTEMMING DER EVANGELIËN door Dr. G. P. M ar 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.
Prijs f 0.25.
Een verzameling van de 7 IN HET NIEUWE TESTAMENT GENOEMDE
MUNTEN, in een kaart vastgehecht, met uitvoerige handleiding over het Oud.
Joodsche geldwezen f 1.50.
MUZIEK-ZANGBUNDEL „WIE ZINGT MEE?" Samengebracht door Dr. G. P.
Ma rang en L. C. Post. Kwarto formaat. gecartonneerd. Prijs f 0.75 per ex.
Tekstboekje 10 cent, 25 of meer ex. á 8 cent.
LITURGIEËN VOOR DE FEESTDAGEN. 2 Liturgieën voor Kerstfeest en 1 voor
Paschen met muziek. Prijs 40 cent. Tekstboekje 8 cent, 25 of meer ex. á 6 cent.
MAP voor 't bewaren van afl. van Kind en Zondag f 0.25.
De contributie voor het lidmaatschap der Neder!. Zondamsschool-vereeniging bedraagt
f 2.— per jaar. De leden ontvangen zonder verdere betaling:
Het Maandblad der Vereeniging „Kind en Zondag" (zie pag. 95.)
Aanmelding voor het lidmaatschap, richte men tot het Bureau der Nederlandsche
Zondagsschool-Vereeniging, Van Eeghenstraat 9, Amsterdam.

Door een speciale overeenkomst, die wij met de uitgeefster hebben
aangegaan, worden de

TEKSTEN EN SPREUKEN
van NELLY TEN HAVE
ook door ons op dezelfde voorwaarden en tegen denzelfden prijs
geleverd.
Het calligrafisch werk van Nelly ten Have- is door de geheele pers
als het beste op dit gebied beoordeeld.
Als wandversiering hebben haar teksten en spreuken inderdaad een
ommekeer teweeggebracht.
In dit werk is geheel gebroken met den traditioneelen wandtekst,
waarbij men veelal in twijfel bleef wat hoofdzaak was: landschapje
of bloementwijg, dan wel het Bijbelwoord.
Tekst en ornament zijn hier tot een harmonisch geheel verwerkt.
Teneinde het bestellen te vergemakkelijken, is bij lederen wandtekst
een bestelnummer aangegeven.
Men verzuime vooral niet om bij bestelling van deze teksten en
spreuken de letters N. t. H. te vermelden, aangezien anders allicht
verwarring kan ontstaan met de nummers onzer Zondagsschool..
uitgaven, platen, enz.
N. t. H. 1. Bemoediging. 24 X 24 c.rn.
2. Beveel gerust uw wegen. 24 X 24 c.m.
3. Zien wij dan met heldre vagen, 21 X 21 c.m.
FP
4. Onze Vader, die in de• hemelen zijt. 24 X 24 cm.
5. Psalm 121 (onberijmd) 20 X 25 c.m.
pr
6. Tot de taak van hoofd en handen. 24 X 24 can.
7. Mij spreekt de blomme een tate. 18 X 32 c.m.
Pt
8. Tel uw zegeningen. 19 X 32 c.m.
9. Ga niet alleen door 't leven. 24 X 24 c.m.
10. Zonnelicht. 24 X 30 c.m.
t,
11. Psalm 23 (onberijmd). 20 X 25 can.
't
12. U zij altijd mijn hart gewijd. 24 X 24 c.m.
rj
13. Het leven is een krijgsbanier.,24 X 24 c.m.
't
14. Kind, dat ik liefheb, 24 X 24 c.M.
tt
15. Bede. 19 X 32 can.
16. Wees stil mijn ziel. 24 X 24 wn.
17. Bidden. 19 X 24 c.m.
18. Psalm 113.: 1, 2 en 3 (onberijmd). 20 X 25 can.
19. Houd Gij mijn handen beide. 25 X 25 c.m.
20. Neem mijn leven, laat het Heer. 23 X 23 can.
PP

PP

tj

..

't

't

N. t. H. 21. De Heer zal u steeds gadeslaan. 25 X 25 c.m.
22. Kindergebedje. 24 X 24 c.m.
23. Kincrren van één Vader. 24 X 24 c.m.
24. Gebedje. 24 X 24 c.m.
25. Heel. den weg. 24 X 24 c.n:t.
26. Als kaarsjes in den nacht. 24 X 24 c.m.
27. Vol van u. 24 X 24 c.m.
28. rvloederken. 18 X .28 c.m.
29. Jesu, wijs en wondermachtig. 22 X 24 c.m.
30. Gij badt op eereen berg alleen. 18 X 28
31. Heer, mijn hert is boos en schuldig. 22 X 24 c.m.
!P
ry

Pi

c.m.

Al de hiervoor genoemde teksten zijn verkrijgbaar á f 0.90 per stuk. Keurig ingelijst
en voorzien van glas worden ze geleverd á f 1.90 per stuk. De lijsten. speciaal voor
deze tekstkaarten vervaardigd, zijn steeds in harmonie daarmede, aangezien de
hoofdtoon der lijsten overeenstemt met dien der cartons.
Op verzoek van verschillende zijden liet de uitgeefster de hiervoor onder nummer
22 tot en met 27 genoemde
K1NDERVERSJES EN -GEBEDJES
vervaardigen op formaat 12 X 12 c.m.
Deze kaarten, alleen voor uitdeeling bestemd, zijn niet per stuk verkrijgbaar.
Prijs per 100 stuks f 8.00, hetzij van één soort, hetzij gesorteerd.
Voor f 0.60 leveren wij een proefmap, inhoudende de 'zes stuks.
Bestelnummer N. t. H. Map 1.
HONDERD TEKSTKAARTEN in vier series van 25 verschillende briefkaarten,
aan de eene zijde bedrukt met een woord uit de Evan.geliën. in Gothische letter.
Aan de andere zijde plaats voor correspondentie.
Prijs per mapje, inhoudende 25 kaarten, f LOO.
Bestelnummer N. t. H. Map 2, 3. 4 en 5.
TWAALF TEKSTKAARTEN.
Deze teksten zijn in hetzelfde genre als de groote teksten. Zij zijn uitgevoerd in drie
of vier kleuren en goud, in den vorm van briefkaarten.
Een mapje, inhoudende de 12 stuks dezer kaarten, is verkrijgbaar voor f 1.50.
Bestelnummer N. t. H. Map 6.

Alvorens het aanvraagformulier nWinterbloemen" in
te' vullen, leze men nauwgezet het onderstaande:
Present-exemplaren van „WINTERBLOEMEN" dienen om Hoofden
van Zondagsscholen, die jaarlijks uitdeeling van Chr. kinderlectuur
houden, in staat te stellen met onze nieuwe uitgaven kennis te maken.
Hun zenden wij het dus gratis, mits het aanvraagformulier ons
VOLLEDIG INGEVULD wordt toegezonden.
Hoofden van andere inrichtingen, die meenee dat zij in dezen gelijk
staan met de hierbij bedoelde Hoofden van Zondagsscholen, kunnen
hun biljet gewijzigd invullen, en hunne aanvrage nader toelichten.
Wij behouden ons evenwel het recht voor te beslissen of aan
zoodanige aanvrage al dan niet zal worden voldaan. Meerdere uitzonderingen worden niet gemaakt. Inzonderheid zeggen wij dit aan
het adres van beheerders van bibliotheken.
Voor hen en anderen is „WINTERBLOEMEN 1933" verkrijgbaar
á 11.00 per deel (waarbij deel I en II te zamen als één deel worden
gerekend) of f 5,00 voor de zeven deden; in vergelijking met andere
boekwerken voorzeker een lage prijs.
Biljetten die niet ten volle aan de gestelde voorwaarden voldoen,
of die na 1 December inkomen, worden onbeantwoord terzijde gelegd.

AANWIJZINGEN VOOR HET INVULLEN
VAN HET FORMULIER.
1) Indien men de toezending verlangt door tusschenkomst van een
boekhandelaar, volle men diens firmanaam en woonplaats
duidelijk in.
2) Indien de zondagsschool een naam heeft, vuile men dien in.
3) Plaatsnaam met straat en huisnummer waar de school is gevestigd.
4) Zoo mogelijk in te vullen den datum van oprichting der school;
desnoods enkel het jaar van oprichting.
5) Aantal leerlingen zoo juist mogelijk invullen.
6) Handteekening.

Waar ze naar zoeken?
Wat ze vergelijken?
Wat ze 't eerst pakt, als ze hun schat
in handen krijgen?
Wat hun de glorie lijkt van t geschenk?
HET AANTAL BLADZIJDEN!
Wonderlijk! Maar de kinderlijke waardeering kiest altijd partij voort omvangrijke boek.
Hoe langer zij verloren kunnen zijn in
hun boek, hoe grooter hun genieten is.

