


M. A. M. Renes-Boldingh: 

KERSTVERTELLINGEN 

Geb. f 6,90. Met 9 illustraties van Laura Gerding. 
Een uitkomst voor de velen die een nieuw verhaal zoeken 
om voor te lezen of na te vertellen op 't kerstfeest van 
school, zondagsschool of op andere bijeenkomsten waar 
men een verhaal verwacht. 
Hier is het boek dat een aantal vertellingen bevat die in 
de huiselijke kring zowel als bij een schare wachtende 
kinderen een gespannen aandacht verzekeren. 
Inhoud: Wie klopt daar?; Toen het hout begon te leven; 
Voetstappen in de sneeuw; Van een kleine jongen en een 
grote hond; Kort oponthoud in het oude huis; De kerst-
klok van Hebron; Het kerstkindje van het grote huis; Zij 
zagen de ster; Kerstnacht in de wildernis. 

	

Voor kinderen 	 Greeth Gilhuis-Smitskamp en 

	

en ouders 
	 D. Thomas-Gilhuis: 

	

een bron 
	 EEN KOFFER VOL VERHAALTJES 

Groot formaat. Geplasticeerde band in vijf kleuren. Met 
ruim 70 illustraties in kleur en zwart. Leeftijd 4-7 jaar. 
Geb. f 7,50. 

* 	Een vrolijke bundel vertel- en voorleesverhalen. 
Voor kinderen die de kunst van het lezen al enigszins 
machtig zijn een betoverend mooi kijk- en leesboek. 
Korte, pittige, verrassend gezellige vertellingen  met ori-
ginele tekeningen die het kind direct aanspreken. 
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Boeken die zonneschijn en blijdschap brengen 

Met veel vreugde brengen we de prachtige nieuwe collectie kinder-
boeken onder Uw aandacht. 
Ze zullen zonneschijn en blijdschap brengen in de harten van 
tienduizenden kinderen. 
Boeken die U de zekerheid verschaffen dat U hun het beste geeft. 
Ze zijn rijk en waardevol van inhoud. Fris en fleurig van uit-
voering. Ruim geïllustreerd. Alle voorzien van een beschermende 
vernislaag. Ze kunnen tegen een stootje! 
Voor iedere leeftijd en in iedere prijsklasse zéér ruime keus. — Meer 
dan 160 titels. 
Er staat U bovendien een grote verscheidenheid van kaartjes en 
plaatjes ter beschikking. 
Ook de FLEVO jeugd-pockets verdienen Uw bijzondere aan-
dacht. — Ze onderscheiden zich door hun pittige inhoud en hun 
royale uitvoering. 
Van harte wensen we U bij het kiezen en delen dezelfde vreugde, 
die wij mochten beleven aan het samenstellen van deze serie. 
Najaar 1962. 

G. F. CALLENBACH N.V. - NIJKERK 
TELEFOON (0 34 94) 12 41 	- 	POSTGIRO 82 35 81 
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Hetty Drost: 

1 POESJE 

J. en M. 6-8 jaar. 16 blz., 4 ill. 

Een gezellig, origineel verhaaltje over Dikkie, wiens 
poesje zoek is. Hij zwerft door het bos en vraagt de 
kippen, de vlinders en de eekhoorns of ze zijn poesje 
gezien hebben. Bij een konijnehol valt hij in slaap. Als 
de verloren zoon terecht is, behoort de ongerustheid weer 
tot het verleden. 

Greetb Gilhuis-Smitskanzp: M. 6-8 jaar. 16 blz., 4 ill. 

2 EEN FEESTJURK VOOR FIETJE 

Fietje kocht als verrassing voor haar zieke moeder een 
kuikentje, maar het diertje overleefde de dag niet. Toch 
werd de mooie, nieuwe jurk die vader meebracht, een 
ware feestjurk! 	 • 

TV G. v. d. Hulst: J. 7-10 jaar. 16 blz., 4 ill., 10e druk 

3 EEN HELD 

Zes jongens vangen een vleermuis en sluiten die op, 
omdat ze anders te laat op school komen. Wim heeft hier-
over geen rust, want de plannen die de jongens met het 
diertje hebben zijn niet fraai. Hij bevrijdt het, maar moet 
daartoe eerst zijn angst overwinnen. De jongens zijn 
boos, maar later begrijpen ze hoe laf en zondig ze waren. 

Hans Rotwaan: 	 J. 6:9 jaar. 16 blz., 4 ill. 

4 HET WILGENSLOOTJE 

Dit boekje vertelt prachtig over alles wat er in en om 
het water leeft. Het geeft de goede verhouding tussen 
Jan en zijn moeder weer en laat zien hoe belangrijk een 
kinderlijk Godsvertrouwen is. 

2 



Co v. d. Steen-Pijpers: J. en M. 6-8 jaar. 16 blz., 4 ill. 

5 ROBBIE KRIJGT TOCH EEN VRIENDJE 

Als Robbie verhuisd is, komt hij op een andere school 
en daar loopt het helemaal mis. Hij kan zijn drift niet 
beheersen en daardoor gebeuren er heel nare dingen. Tot 
aller vreugde kan hij ten slotte met de jongens van school 
een gelukkig kerstfeest vieren. 

Liesbeth Groothol f: J. en M. 7-10 jaar. 24 blz., 5 ill. 

6 MARIETJES KERSTFEEST 

De kerstboom waarmee Jaap zijn zusje wil verrassen, 
halen hij en Kees gewoon uit het stadspark, waar ook 
de burgemeester woont. Dat loopt niet goed af! De burge-
meester en zijn dochtertje zorgen ervoor dat Marietje 
toch een boompje krijgt. 

Jeanne Marie: 	M. 6-8 jaar. 24 blz., 5 ill. 

7 PAULIENTJE GAAT OP STAP 

Paulientje heeft wel neven en nichten, maar geen broer-
tjes en zusjes. Op weg naar oom en tante verdwaalt ze. 
Haar kinderlijk gebed wordt verhoord. Zo komt er ook 
een einde aan de duizend angsten die moeder doorstond. 

K. Norel: 	J. en M. 7-9 jaar. 24 blz., 4 

8 HET BRUIDSPAAR 

Een met vaart en spanning geschreven verhaaltje over 
een vlot meisje dat veler harten weet te winnen. Haar 
vriendschap voor Dries heeft ten gevolge dat het jongetje 
en zijn ouders met het evangelie in aanraking komen. 
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M. 7-9 jaar. 32 blz., 5 ill. 

A. J  Pleysier: 	J. en M. 6-8 jaar. 24 blz., 4 

9 	ZO'N JAPIE TOCH 	(Voorraad beperkt) 

Het zusje van Japie gaat voor 't eerst naar school. Japie 
denkt: kom, laat ik ook maar gaan. Als ze samen thuis-
komen, betekent dat voor moeder het einde van een 
morgen vol spanning. 

Tjits Veenstra: 	M. 7-9 jaar. 24 blz., 5 ill. 

10 MOEDERS GROTE DOCHTER 
Als moeder een dagje weg moet, loopt alles verkeerd 
en daaraan heeft vooral Betteke schuld. Beloven en doen 
zijn twee heel verschillende dingen; dat blijkt wel uit dit 
gezellige verhaal. 

Nel Verschoor-van der Vlis: 

11 LANGS HET DONKERE BOS 
M. 8-10 jaar. 24 blz., 5 ill., 5e druk 

Het is een mooie daad van Rietje de Ruif wanneer ze, 
ondanks haar angst, in het donkere bos een meisje uit 
haar hulpeloze toestand redt. Wanneer uitkomt dat het 
meisje met haar grootvader samen woont in een armelijk 
schuurtje, besluit Rietjes moeder door een prachtige daad 
hierin verbetering te brengen. 

Anne de Vries: 	J. en M. 6-10 j. 24 blz., 4 ill., 3e dr. 

12 HET KLEINE NEGERMEISJE 
Een kostelijk verhaal over het kleine negermeisje Pleng-
pieng dat ieders vriendschap geniet en in 't bijzonder die 
van haar broer Dagoe. Groot is de ongerustheid als ze 
het donkere bos is ingegaan waar de slang woont en de 
tijger en waaruit ze, als de duisternis valt, nog niet is 
teruggekeerd. 

Marga Bartels: 

13 KERSTFEEST VOOR MARIEKE 
Marieke, door ziekte enigszins doof, voelt zich tijdens een 
logeerpartij bij haar tantes eenzaam en verdrietig. Ze 
zal met Kerstmis niet bij vader op het orgel kunnen zit-
ten. Muziek spreekt meer tot haar dan een verhaal. Haar 
verdriet verandert in vreugde als ze toch een plaatsje op 
het orgel krijgt. 
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Hetty Drost: 	J. en M. 8-10 jaar. 32 blz., 5 ill. 

14 EEN HONGAAR KEERT TERUG 

Lassie komt na de eerste wereldoorlog bij pleegouders in 
Laag-Soeren. Hij keert terug naar zijn vaderland, wordt 
volwassen, trouwt en krijgt kinderen. Dan komt de Hon-
gaarse vrijheidsstrijd en na een lange, gevaarvolle tocht 
vindt hij met zijn gezin bij zijn nu al oud geworden 
pleegouders opnieuw een liefderijk onderkomen. 

Hetty Drost: 	J. en M. 7-10 jaar. 32 blz., 5 ill. 

15 HET HONGAARSE VRIENDINNETJE 

Ibie, een ouderloos Hongaars meisje, woont met andere 
vluchtelingen in een van de kampeerhuisjes in Eerbeek. 
Door toedoen van Rietje en Joop komt er in het ver-
drietige bestaan van dit zieke, eenzame meisje weer 
blijdschap en geluk! 

Liesbeth Grootholl: 	J. en M. 7-10 jaar. 32 blz., 5 Hl. 

16 RIEKJE EN HET POESJE 

Tot Riekjes grote vreugde kan ze de kerstdagen bij haar 
grootouders doorbrengen. Als ze met een vrachtrijder 
mee mag, gaat er heel wat verkeerd, maar gelukkig brengt 
boer Mertens haar behouden terug. 

W G. van de Hulst: 

17 HET GAT IN DE HEG 
J. en M. 8-11 jaar. 32 blz., 6 ill., lie druk 

Vijf schoolkinderen, die om de kortste weg te nemen al-
tijd door een gat in de heg kruipen, beloven een arm, 
kreupel meisje trouw te begeleiden. Maar door hun on-
oplettendheid gaat het helemaal mis. Het verschil tussen 
beloven en doen wordt hier aan de hand van een treffend 
voorbeeld duidelijk gemaakt. 

Jeanne Marie: 	M. 9-11 jaar. 32 blz., 5 ill. 

18 GEEN VREEMD KIND 

Rietje, het vriendinnetje van Annelies, gaat naar Nieuw-
Zeeland. De teleurstelling van Annelies is groot als de 
nieuwe leerlinge een negermeisje blijkt te zijn. Ze ervaart 
echter al gauw dat het hart en niet de huidskleur van 
een mens het belangrijkste is. 
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Heleen van Rainsborst: J. en M. 6-8 j. 32 blz., 5 ill. 

19 HET VERHAAL VAN GIJS 

Een uitmuntend boekje over Gijs, die ook wel graag zo'n 
mooie fiets zou bezitten als Leo. Het wordt de lezertjes 
door dit uitstekende verhaal duidelijk dat we in het leven 
niet altijd kunnen krijgen waar we onze zinnen op gezet 
hebben. 

Anne de Vries: 	J. 6-8 jaar. 32 blz., 19 ill., 7e druk 

20 BERTUS EN BRUNO 

Bertus en zijn hond Bruno zijn kameraden vanaf hun 
jeugd. Bruno behoedt zijn baasje voor gevaren en spoort 
hem op als hij verdwaalt. Bertus toont zijn dankbaarheid 
en vriendschap door het dier later tot zijn dood te ver-
zorgen. 

Anne de Vries: 	J. en M. 8-10 j. 32 blz., 8 ill., 5e dr. 

21 MIENTJE ONS MOEDERTJE 

Dit allerwegen gewaardeerde boek vertelt een, gebeur-
tenis uit het leven van Mientje en Hans die tijdens het 
bramen zoeken overvallen worden door een zwaar onweer. 
Mientje overwint haar angst en vestigt haar vertrouwen 
op de Here. Daardoor kan ze flink zijn en de anderen 
helpen. 

Coby Bos: 	 J. 7-9 jaar. 40 blz., 5 ill. 

22 TIMS VERRASSING 

Tim wil zijn moeder verrassen door haar een van zijn 
zakgeld gekocht kerstboompje te geven. 't Loopt heel 
anders dan hij zich had voorgesteld. Zijn diepe teleur-
stelling verandert pas in vreugde als blijkt dat zijn 
boompje toch een verrassing wordt. 
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.M Heienk: 	 M. 6-8 jaar. 40 blz., 5 111. 

23 TOEN DREEF HET BOOTJE WEG ... 
Hermientjes bootje drijft weg. Later ziet ze het bij juf-
frouw Daag op een rek liggen. Zou dat akelige mens ... 
denkt ze. Hoe het zover komt dat ze juffrouw Daag tante 
Gerda noemt, is een boeiend verhaal op zichzelf. 

Jeanne Marie: 	J. en M. 8-10 jaar. 40 blz., 5 ill. 

24 JOPIE'S KERSTFEEST 

Jolanda en haar moeder missen na het inkopen doen 
voor Kerstmis een rol en een pakje. Tijdens de kerst-
viering komen ze erachter dat Jopie ze wegnam. Geluk-
kig kunnen de moeilijkheden waarin Jopie verkeert wor-
den opgelost en betert hij zijn leven. 

D. Kloek: 	 M. 6-8 jaar. 40 blz., 5 Hl. 

25 MARJA EN HET BRUINE KIND 

Hoe Marja in het ziekenhuis terechtkomt en op welke 
wijze het geplaagde bruine meisje een ernstiger ongeluk 
wist te voorkomen, wordt hier prachtig verteld. En al 
even boeiend is het te zien hoe Jolanda ten slotte in de 
kring wordt opgenomen. 

P. A. Leydens: 	M. 7-9 jaar. 40 blz., 5 ill. 

26 HET MOET ANDERS WORDEN 

Anneliesje, het enige dochtertje van schipper Jansen en 
zijn vrouw, voelt zich vaak eenzaam. Als ze kennismaakt 
met Jetje Vermeer, komt daar gelukkig verbetering in. 
Ze leert Jezus kennen en door haar toedoen vinden ook 
haar vader en moeder de enig ware levensweg. 

Anne de Vries: 	J. 8-12 jaar. 40 blz., 6 ill., 5e druk 

27 DE GROTE VEENBRAND 

Dit boeiende verhaal wordt bijzonder gewaardeerd. Het 
gaat over Jaap, die zich niet van zijn angst kan bevrijden, 
maar voor wie men pas echt respect krijgt als een ver-
raderlijke veenbrand zijn vernietigend werk doet. 
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Anne de Vries: 	J. en M. 6-8 j. 40 blz., 12 ill., 4e dr. 

28 MET Z'N VIEREN 

Vier boeiende verhalen van Anne de Vries in één band: 
"Moeders knechtje", "Twee jongens en een bal", "Drie 
broertjes en een kar", en "IJs". Het is niet nodig van 
ieder verhaal apart de inhoud weer te geven. De naam van 
deze auteur biedt volledige garantie voor een goed boek. 

GEBONDEN BOEKEN 

Anne de Vries: 	J. en M. 6-9 j. 32 blz., 18 ill., 6e dr. 

29 TOEN JEZUS GEBOREN WERD 

Een groot aantal illustraties verduidelijken de tekst van 
dit waardevolle boekje, waarin het kerstverhaal in een-
voudige, kinderlijke taal wordt naverteld. Het is subliem 
van opzet en het bewijst dat er geen betere evangelisatie-
lectuur bestaat dan die welke aan de bijbel zelf is ont-
leend. 

Anne de Vries: 	J. en M. 6-9 j. 32 blz., 16 ill., 4e dr. 

30 ALS JEZUS WEDERKOMT 

Hier vertelt Anne de Vries in de taal die ook door de 
jongste kinderen wordt begrepen, het wonder van de 
wederkomst van Christus. Moeder kan het boekje voor-
lezen of het de kinderen in handen geven. De vele illu-
straties maken het verhaal neg duidelijker. Een boekje 
als dit is zijn gewicht in goud waard. 

GEBONDEN BOEKEN 

Jeannette van Luipen Bronwasser: 

31 HET MOOISTE FEEST 
J. 7-10 jaar. 48 blz., 7 ill. 

De teleurstelling is groot wanneer blijkt dat het nieuwe 
patiëntje in het sanatorium, Rob de Winter, alleen maar 
onprettige dingen zegt. De jongens maken mooie versie-
ringen voor een ander sanatorium. Gelukkig kan ook Rob 
in de kerstvreugde delen. 
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Martha Marijs-Visser: 	M. 8-11 jaar. 48 blz., 7 ill. 

32 OLIEBOLLEN IN HET VOORJAAR 

Magda en Josje mogen op oudejaarsdag oliebollen weg-
brengen. Op het nippertje weten ze het leven te redden 
van opa en oma De Merel. Hoe, mogen ze in de rubriek 
"Een tien met een griffel" voor de radio vertellen. Als 
oma en opa in 't voorjaar uit het ziekenhuis komen, krij-
gen ze toch hun oliebollen. 

Y. iVorek 	J. en M. 9-11 jaar. 48 blz., 6 ill., 3e druk 

33 DIE KWAJONGENS ! 

Oude Jochem is een brombeer, maar een man met een 
goed hart. Leentje woont tijdelijk bij hem in. Ze is zwak 
en moet buitenlucht en versterkende middelen hebben. 
Wrede jongens plagen de oude man verschrikkelijk. 
Er gebeuren in dit spannende verhaal dingen waardoor 
het goed wordt tussen Jochem en de jongens, maar wat 
belangrijker is: Opa leert ook weer luisteren naar God. 

Hans Rotvaan: 	J. 7-10 jaar. 48 blz., 7 

34 DE UILENJACHT 

Vier jongens gaan op uilenjacht en beleven heel wat 
spannende avonturen. Een nat pak en angst voor ont-
dekking brengen veel spanning, maar die stijgt ten top als 
Gert in een holle boom terechtkomt. De brandweerlieden 
moeten hem uit zijn benarde, niet ongevaarlijke toestand 
redden. 

 
 

 

GEBONDEN BOEKEN 

Max de Lange-Praamsma: 

35 VAN TWEE ONDEUGENDE MEISKES 
M. 9-11, jaar. 56 blz., 10 ill., 3e druk 

Trudy van Veen onderneemt samen met haar vakantie-
vriendin een tocht naar de stad. Het plezier kan niet op 
tot de tegenslagen beginnen. Aan de grote ongerustheid 
komt pas een einde wanneer de meisjes door de dokter 
worden thuisgebracht. 
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EisollEKE. 
HETTY WIM DER WEER 

Netty v. d. Meer: J. en M. 7-9 j. 56 blz., 7 ill., 2e dr. 

36 ANNEMIEKE UIT ,'T BEUKENOOTJE' 

Annemieke krijgt tijdens haar logeerpartij al gauw een 
vriendinnetje. Samen brengen ze vreugde in het naar-
geestige bestaan van Jan door hem vaak op te zoeken 
en zijn verjaardag tot een feestdag te maken, maar vooral 
door hem te vertellen over de Here Jezus. 

Netty van der Meer: J. en M. 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill. 

37 GOED ZO, ANNEMIEKE! 

Het hondje dat, na een onvergetelijke vakantie, met An-
nemieke meegaat naar Amsterdam, werd door haar uit 
het water gered. Een onverlaat wilde het verdrinken. 
Haar vreugde is des te groter omdat het hondje waarop 
ze eerst haar zinnen had gezet door een wedstrijd bij Jan 
terechtkwam. 

K. Morel: 	 J. en M. 8-10 jaar. 56 blz., 7 ill. 

38 ANNEKE EN ROOIE KEES 

In het leven van Anneke komen grote veranderingen als 
ze van een dorp verhuist naar een flatje in de stad. De 
meisjes lachen haar uit. Gelukkig komt later alles goed 
en in 't bijzonder voor Kees omdat hij door toedoen van 
Anneke de Here Jezus leert kennen. 

K. Morel: 	J. en M. 7-10 jaar. 54 blz., 7 lil., 2e druk 

39 STILLE NACHT 

Een onzer Hollandse jongens op Java treft 't met Kerstmis 
slecht. Hij moet wacht lopen. Als hij een paar inheemse 
kinderen vindt die zich uit angst verborgen houden, viert 
hij samen met hen en hun ouders kerstfeest. 

J. L. Schoolland: 	M. 7-9 jaar. 56 blz., 7 

40 VAN FIENEKE EN MARJOLIJN (LENTE) 

We horen in dit vlotte meisjesboek over de trouwe kin-
derredder Pluut en over de vijf jongen waarvan Teun, 
Fieneke en Marjolijn er elk één krijgen. Er volgt een 
afwisselende logeerpartij en de jongelui komen met de 
wonderen van de rijke natuur in aanraking. 
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Rie Stoové-Bauer: M. 8-10 jaar. 56 blz., 7 ill., 2e druk 

41 DE STOKKERTJES GAAN TOCH UIT 

Een blijmoedig, origineel verhaal. Het is voor alle huis-
genoten een grote teleurstelling als 't vakantiehuisje aan 
zee niet vrij komt. Moeder biedt hun eigen huis als 
zomerverblijf aan. Een zonnig humeur en een flinke 
dosis fantasie zorgen voor een vrolijke tijd. 

Nel Verschoor-van der Vlis: 

M. 8-11 j. 56 blz., 7 ill., 2e dr. 

42 EEN NEGER IN HET DORP ! 

Een stel druktemakers denkt iets te verdienen door 
iemands koffer te dragen. De neger die aankomt wordt 
joelend en jouwend op sneeuwballen getrakteerd. Hij 
blijkt evangelist te zijn. Als hij op school komt, blijft de 
strafpredikatie die ze verwachten uit. 

Anne de Vries: 	J. en M. 8-12 j. 56 blz., 7 ill., 9e dr. 

43 OP DE GROTE HEIDE 

Een betrekkelijk eenvoudig gegeven wordt door deze 
bekende auteur tot een prachtig, waardevol verhaal uit-
gewerkt. Een paar weggelopen konijntjes worden aan-
leiding tot liefderijke verzorging en aanvaarding van een 
paar uitgestotenen der maatschappij. Een jeugdboek dat 
ook ouderen met vreugde zullen lezen. 

Wim Wijnands: 	J. 9-11 jaar. 56 blz., 7 ill. 

44 DE WEDSTRIJD 

Henk, Kees en Jaap toveren een kinderwagen tot een 
prima racewagentje om. Onder grote belangstelling wordt 
de zeepkistenrace gehouden. Bart en Henk kampen ten 
slotte om de eerste prijs. Henk wint, maar ... de over-
winning komt hem niet toe. 



GEBONDEN BOEKEN 

ilarendje-werie 
door CO VAN DER STEEN-PIJPERS 

Illustraties van Rie Reinderhoff 

De belevenissen van de ondernemende Barendje! 
Frisse, opgewekte verhalen, die alle afzonderlijk zijn te 
lezen. Kinderen die al een of meer deeltjes bezitten, 
zullen ook verder met plezier meeleven met de vermake-
lijke en spannende avonturen die Barendje beleeft. 

45 BARENDJE EN ANNEMIEKE 
J. en M. 7-9 jaar. 56 blz., 8 ill., 4e druk 

46 BARENDJE MAAKT EEN 
SCHOOLREISJE 

J. 7-9 jaar. 56 blz., 6 ill., 4e druk 

47 BARENDJE EN DE GROENE 
SPECHTEN 

J. 8-12 jaar. 56 blz., 7 ill., 4e druk 

48 BARENDJE GAAT KAMPEREN 
J. 9-14 jaar. 56 blz., 9 ill., 3e druk 

49 BARENDJE'S KERSTFEEST 
J. 7-9 jaar. 56 blz., 7 dl., 2e druk 

50 BARENDJE EN HET HONGAARTJE 
J. 7-9 jaar. 56 blz., 16 ill., 3e druk 

51 BARENDJE ZIT IN ANGST 
J. 7-9 jaar. 56 blz., 7 !II., 3e druk 

Barendje is een vriend uit duizenden! 
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GEBONDEN BOEKEN 

Cirkel-serie 
door 

W. G. VAN DE HULST JR. 

52 HET VERDWAALDE SCHAAP 

J. 7-9 jaar. 48 blz., 10 ill., 2e druk 

Kees achtervolgt een onwillig schaap. Hij verdwaalt en 
bezeert zijn been. Grootmoeder legt hem uit dat de man 
met de baard, die hem redde, niet de Goede Herder was, 
al had Kees zijn redding wel aan Hem te danken. 

53 IK BEN EEN OUDE JUFFROUW 

J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 14 ill., 3e druk 

De vermakelijke maar ook een beetje verdrietige geschie-
denis van tante Neeltje en haar poes Cornelia. De vlucht 
van de poes wordt het begin van vele dolle avonturen. 

54 KERSTFEEST VOOR EEN GULDEN 

J. en M. 7-10 jaar. 64 blz., 11 ill. 

Rond de kerstdagen helpen Jan en Henk oom Gijs bij de 
verkoop van bloemen en kerstbomen. Het geld dat ze 
verdienen, moeten ze samen delen. Alles gaat goed tot Jan 
van een klant een gulden krijgt. Hij verstopt deze, raakt 
hem kwijt en krijgt hem later weer terug. Hij biecht zijn 
oneerlijkheid op en de gulden, die zoveel moeilijkheden 
opleverde, krijgt een mooie bestemming. 

55 KO-TJE EN HET KERSTFEEST 

J. en M. 7-9 jaar. 48 blz., 11 ill., 4e druk 

Op onverklaarbare wijze is de nieuwe jurk die Ko-tje 
tijdens het kerstfeest wil dragen, verdwenen. Grote 
consternatie en verdriet. Ondanks deze tegenvaller werd 
het voor Ko-tje toch een heerlijk, vreugdevol feest. 
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GEBONDEN BOEKEN 

SERIE Voor 

door 

Ieder deeltje van deze 
beroemde serie 

kinderboeken is bestemd 
voor jongens en 

meisjes van 6-8 jaar. 
Omvang per titel 

48 bladzijden. 
Zeer ruim geïllustreerd. 

Gebonden in frisse, 
kleurrijke sierbanden. 

56 ALLEMAAL KATJES 	 13e druk 

57 ANNEKE EN DE SIK 	 10e druk 

58 ANNELIES 	 5e druk 

59 BRUUN DE BEER 	 13e druk 

60 DE BENGELS IN HET BOS 	3e druk 

61 DE WILDE JAGERS 	 9e druk 

62 FIK 	 16e druk 

63 GROTE BERTUS EN KLEINE BERTUS 
9e druk 

64 HET KLOMPJE, DAT OP 

'T WATER DREEF 6e druk 
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onze kleinen 

W. G. VAN DE HULST 

65 HET PLEKJE DAT NIEMAND WIST 
9e druk 

66 HET WEGJE IN HET KOREN 13e druk 

67 HET ZWARTE POESJE 
	

7e druk 

68 KARELTJE 
	

9e druk 

69 KLEINE ZWERVER 
	

2e druk 

70 VAN BOB EN BEP EN BRAMMETJE 
15e druk 

71 VAN DE BOZE KOSTER 
	

15e druk 

72 VAN DRIE DOMME ZUSJES lle druk 

73 ZO'N GRIEZELIG BEEST 
	

10e druk 
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Phia van den Berg: 	J. en M. 8-11 jaar. 64 blz., 8 ill. 

74 DORCAS EN DE KINDEREN VAN 
TOEROE 

Dit verhaal vertelt over Dorcas en andere kinderen die 
in het verre Nieuw-Guinea wonen. Over hun geloof en 
hun bijgeloof, hun ervaringen op school en thuis en over 
een wondermooi kerstfeest dat zij vieren. 

Cohy Bos: 	 J. 7-10 jaar. 64 blz., 8 ill 

75 DONSJE DE KLEINE KWAKER 

Door moeders ziekte moeten Rob en Bob voor enige tijd 
naar oom Paul en tante Ans. Rob wordt ziek en dan 
koopt Bob op de markt een jong eendje, dat ze met 
moeite voor oom en tante verborgen houden. 

Jeanne Marie: 	. 	M. 11-13 jaar. 64 blz., 8 ill. 

76 HET SPEL GING NIET DOOR ... 

Het kerstspel Van de uloschool moet tot half januari 
worden uitgesteld, want op de weg erheen redt Loet een 
oude man die te water is geraakt. Met gevaar voor eigen 
leven brengt ze hem in veiligheid. Een onvergetelijke ge-
beurtenis is wel als men haar de medaille van het Car-
negie-Heldenfonds toekent. 

K. Norel: 	J. en M. 9-15 jaar. 64 blz., 7 Nl., 4e druk 

77 HOUEN, JONGENS ! 

Een ontroerend boek dat een beeld geeft van de gebeur-
tenissen in de rampnacht van de februaristorm in 1953. 
Norel vertelt deze gebeurtenissen zo indringend, dat we 
het gevoel krijgen er zelf bij aanwezig te zijn. 

K. Norel: 	J. en M. 8-10 jaar. 64 blz., 9 ill., 3e druk 

78 JAN EN JANNEKE IN CANADA 

Een spannend, leerzaam boek over een gezellige, Neder-
landse familie, die de lange reis naar een tweede vader-
land onderneemt. De ervaringen die Jan en Janneke tij-
dens een tochtje te paard opdoen met een jonge beer en 
zijn grommende moeder doen ons de adem inhouden. 
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ERNI U&DE 

K. Norel: 	 J. en M. 8-11 jaar. 64 blz., 8 ill. 

79 WATERROTTEN 

De auteur weet ook in dit verhaal weer zoveel spanning 
te brengen dat de jeugd dit boek met bijzonder veel ge-
noegen zal lezen. De gebeurtenissen spelen zich af om 
het IJ, waar de hoofdpersonen bijna worden overvaren. 
Ze maken• een boottocht naar Enkhuizen en zijn getuige 
van een gevaarvolle aanvaring. 

M. A. M. Rener-Boldingh: 

80 VAN EEN WITTE ZUSTER EN 

EEN KLEIN ZWART KINDJE 
M. 10-13 jaar. 64 blz., 10 ill., 4e druk 

De bewogen geschiedenis van een klein ziek negerkindje 
uit het Surinaamse oerwoud. De witte zuster neemt het 
onder haar hoede. Zal het kindje sterven? De zuster 
staat in dienst van God. Alleen Hij weet wat het beste is. 

Jeanette Schoolland.• 	M. 7-9 jaar. 64 blz., 8 ill. 

81 ERNI IN DE BERGEN 

Erni is een blijmoedig Zwitsers meisje. Ze houdt van 
haar mooie land en niet minder van haar broertje Sepp. 
Als zij tijdens een logeerpartij haar heimwee heeft over-
wonnen, beleeft ze een heerlijke tijd. Jammer dat zij door 
ongehoorzaamheid een nare duikeling maakt. 

L. Schoolland: 	J. 7-9 jaar. 64 blz., 8 

82 PETERTJE EN PIET, 

We ontmoeten in dit vlotte verhaal Petertje en zijn vriend 
Woutje, de eerst niet welkome gast, mijnheer Bas, en 
vele dieren. Tijdens een van hun onvergetelijke tochten 
langs de boerderijen komt Peter in het bezit van een 
mooi konijn, dat de naam Piet krijgt. 
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WINTER. 

Co van der Steen Pijpers: M. 6-8 jaar. 64 blz., 8 ill. 

83 HANNEKE 

Hanneke verlangt naar haar eerste schooldag en naar de 
nieuwe jurk die ze zal krijgen. Er volgen echter enkele 
teleurstellingen en vooral de verhouding met het buur-
meisje Marian levert nogal moeilijkheden op. Hanneke 
overwint zichzelf en vraagt Marian toch op het kerstfeest. 

Nel Verschoor-van der Vlis: 

84 GUUS VAN GOUWE GERRIT 
M. 9-13 jaar. 64 blz., 8 ill., 3e druk 

Op. het ijs speelt Gouwe Gerrit op zijn harmonika. Hij 
wisselt straatversjes af met kerstliederen. Als hij niet 
verschijnt, gaan vier meisjes hem thuis opzoeken. Groot 
is de schrik als hij een hunner opsluit. Gelukkig breekt 
er voor Guus, zijn dochtertje en voor Gouwe Gerrit zelf 
een betere tijd' aan. 

GEBONDEN BOEKEN 

C. M v. d. Berg-Akkerman: M. 9-10 j. 80 blz., 9 ill 

85 WINTER IN TIROL 

Een gezellig, boeiend verhaal. Het boek vertelt over de 
eenzame bergwereld, over de wijze waarop het kerstfeest 
wordt gevierd, over skiën en gezellige logeerpartijen. 
Maar ook hoe Hedwig, de hoofdfiguur, aan een groot ge-
vaar ontsnapt door een wonderbaarlijke redding. 

Ina Hofinan: 	J. en K 8-12 jaar. 80 blz., 8 dl. 

86 DE ONTDEKKING VAN 
RAJOE EN ROEKI 

Wat Prem, Rajoe en Roeki allemaal beleven in het verre, 
vreemde land India, wordt hier wel heel boeiend verteld. 
Ze zijn getuige van een Hindoe-feest, er is spanning om 
een tijger en ze beleven grote vreugde aan de goede be-
richten over hun zusje Soesila, die verpleegd wordt in 
een melaatsenkolonie. Ze vieren het eerste kerstfeest in 
Koelampoer. Te veel belevenissen om alle hier te noemen. 
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W G. v. d. Hulst: 	J. 10-15 j. 60 blz., 12 ill., 9e dr. 

87 WOUT DE SCHEEPSJONGEN 

Eindelijk mag Wout naar zee. Maar, och heden, wat valt 
dat Woutertje tegen. Hij maakt een schipbreuk mee, valt 
uit de ra en heeft nog allerlei andere tegenslagen. Het 
werd een goede leertijd; want hij werd erdoor van zijn 
dwarsheid genezen. 

W. G. v. d. Hulst: 	J. 10-13 j. 80 blz., 14 ill., 12e dr. 

88 OM TWEE SCHITTEROOGJES 

De bekende auteur is niet alleen een kindervriend, maar 
ook een dierenvriend. Dat hij onverschilligheid en in 
't bijzonder het martelen van dieren als zonde veroor-
deelt, komt in dit boeiende, sterk tot de verbeelding spre-
kende verhaal prachtig uit. 

Jeannette van Luipen-Bronwasser: 

89 FRITS EN TINEKE 
J. en M. 8-10 jaar. 80 blz., 8 ill. 

Tineke sluit vriendschap met Frits, haar nieuwe buur-
jongetje. Deze omgang wordt eerst argwanend bekeken. 
Er groeit echter zo'n prettige verhouding dat alle gezins-
leden Tinekes vader komen helpen als hij het druk heeft 
in de bakkerij. Voor Frits en zijn ouders wordt het een 
grote zegen dat ze door dit contact met het evangelie 
in aanraking komen. 

K. Norel: 	J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., 10 ill., 2e druk 

90 AALTJE ZOEKT DE HERDERS 

Als de "Albatros" voor anker ligt in de buurt van een 
Arabische stad, gaat Aaltje op zoek naar de herders en 
verdwaalt. Eerst als ze in een hut wordt teruggevonden, 
keert de rust weer in het schippersgezin. Een boek van 
Norel — een spannend boek. 
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K Norel: 	J. 10-14 jaar. 87 blz., 10 dl., 3e druk 

91 0-16 

De schrijver heeft de enige overlevende van de duikboot 
0-16 gesproken en geeft diens boeiende ervaringen weer. 
Als de boot in een mijnenveld terechtkomt, vliegt hij in 
de lucht. 
Joost Vermande en zijn kameraden begonnen aan een 
schier onmogelijke zwemtocht. Ten slotte bleef Joost al-
leen over. 

C °Idenburg: 	J. 9-11 jaar. 80 blz., 8 Hl. 

92 IN DUIZEND VREZEN 

Jan van de stoeldraaier en Jacob van de wijnhandelaar 
beleven in hun woonplaats Rotterdam heel wat spannen-
de dagen. Als de Spanjaarden de stad binnentrekken, val-
len er slachtoffers, maar Jacobs vader weet zijn gezin 
voor dreigend gevaar te behoeden. 

Heleen van Ramshorrt: 

93 RUTH VAN LAAR 
M. 8-12 jaar. 80 blz., 8 ill., 3e druk 

In dit waardevolle boek neemt de liefde tot de naaste 
een belangrijke plaats in. Als Ruth, die tijdens de oorlog 
in het gezin Van Laar werd opgenomen, ontdekt dat 
vader en moeder niet haar "echte" ouders zijn, ontstaan 
er voor haar allerlei moeilijkheden waarvoor ze geen op-
lossing vindt. 

M A. M Renes-Boldingh: 

94 HET MEISJE UIT DE GELE AUTO 
M. 7-10 jaar. 80 blz., 10 ill., 2e druk 

Na een ernstig auto-ongeluk, waarvan haar ouders het 
slachtoffer worden, ondergaat het leven van Lientje 
Lindeman een grote verandering. Er breekt pas weer een 
gelukkige tijd aan als tante Guusje bij wie ze inwoont 
met de dokter trouwt die haar behandelde. 
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L. Schoolland: 	M. 7-11 jaar. 80 blz., 8 ill. 

95 IN HET LAND VAN DE BLEKE OSSEN 

Flora woont samen met haar broer en haar ouders in de 
omgeving van Florence. Als Flora verdwaalt, zijn de 
gebeurtenissen minder aangenaam. Tot besluit maken ze 
een tocht door Rome, waaraan ook de lezeressen prettige 
herinneringen zullen overhouden. 

P. Terpstra: 	J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 8 ill. 

96 POLDERKINDEREN IN DE LENTE 

Faco, Kees, Freek en Dick besluiten tijdens het zoeken van 
kievitseieren Ruurd, wiens vader in de gevangenis heeft 
gezeten, in de vriendenkring op te nemen. Boer Brands 
ma jaagt hen van zijn land. Een vechtpartij wordt aan-
leiding tot over en weer schuldbekennen en een ver-
zoening. 

P. Terpstra: J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 8 ill., 2e druk 

97 POLDERKINDEREN IN DE HERFST 

Dit vlot geschreven boek vertelt over een uit Californië 
teruggekeerde jongen, die zich door zijn opschepperij 
buiten de vriendenkring plaatst. Eerst tijdens een storm 
komt alles goed. 

Tjits Veenstra: 	J. 9-12 jaar. 80 blz., 9 ill. 

98 BENNO'S BARRE TOCHT 

Een vlot, avontuurlijk boek, waarin de ervaringen van 
een ouderloze Italiaanse jongen en het soms harde leven 
van de mensen in de Italiaanse bergdorpen boeiend worden 
weergegeven. 
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Nel Verschoor-van der Vlis: 

99 VER VAN ELKANDER 
J. en M. 9-13 jaar. 80 blz., 8 ill., 2e druk 

Kriek en Jan van Dongen leven gelukkig tot hun ouders 
voor de zending in Nieuw-Guinea gaan werken. 
Zij moeten in Nederland blijven en dus bij vreemden in 
huis. Zoals uit haar dagboek blijkt, komt Kriek vaak in 
opstand. 

Anne de Vries: J. en M. 9-12 j. 80 blz., 10 ill., 4e dr. 

100 DAGOE DE KLEINE BOSNEGER 

Dit gave, boeiende verhaal gaat over een moedige bos-
negerjongen, die het aandurft de angst en het bijgeloof 
van zijn dorpsgenoten te trotseren door een hulpeloos 
Indianenkind van een wisse dood te redden. Hij vond 
hiertoe de moed omdat hij op school het verhaal van de 
barmhartige Samaritaan leerde kennen. 

B. van Westering-van der Plaats: 

101 DE VERRASSING 
J. 10-12 jaar. 80 blz., 8 ill. 

Een vlot geschreven, boeiend verhaal. Twee families rui-
len in de vakantie van huis. Alles verloopt naar wens, 
maar bij terugkomst mist Bas uit Den Haag geld. Peter 
uit Gelderland wordt verdacht. Een misverstand dat op 
verrassende wijze wordt opgehelderd. 

GEBONDEN BOEKEN 

.Marga Bartels: 	M. 8-11 laar. 96 blz., 9 ill. 

102 HET NICHTJE VAN DE STROPER 
(Beperkte voorraad) 

Dit goed geschreven verhaal zal vele kinderen de ogen 
openen voor de grote rijkdom die zij bezitten in hun 
ouders en hun thuis. 
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W G. van de Hulst: 
J. en M. 8-12 jaar. 96 blz., 11 Hl., 9e druk 

103 THIJS EN THOR 

Liefde tot de naaste betekent niet alleen dat we onze 
medemensen een goed hart moeten toedragen, maar ook 
dat wij de dieren onze hulp en liefde geven. Als er een 
verdrietige tijd aanbreekt voor Thijs en Thor kunnen ze 
gelukkig, vooral voor de hond, op de liefde van Geert 
rekenen. 

K. IVorel.• 	J. en M. 9-13 jaar. 96 blz., 12 HL 

104 MARIJKE OP HET EILAND 

Een boeiend boek vol spannende avonturen. Een groot, 
gezellig gezin trekt in de zomervakantie naar Terschel-
ling. De beloofde tocht naar de Bosplaat wordt onder 
leiding van Marijke gemaakt. Deze tocht, zo goed begon-
nen, wordt er een die ze nooit zullen vergeten. 

K Norel: 	 .I. 9-12 jaar. 96 blz., 9 

105 VAN DIREDOMDEINE 

De bekende schrijver vertelt hier over allerlei spannende 
gebeurtenissen die zich tijdens de tachtigjarige oorlog 
afspeelden, voor de stad Enkhuizen kon worden bevrijd. 

Go Verburg: 	J. en M. 8-12 jaar. 96 blz., 9 ilL 

106 JOHANNES IBUBESI 
DE WEGBEREIDER 

Bij hun thuiskomst van de zendingsschool krijgen Ibubesi 
en Phakati van de tovenaar toestemming naar school 
terug te gaan. Ibubesi wordt echter pas een ware weg-
bereider als er in de kafferkraal een zendingsschool ge-
sticht Mag worden. 

Nel Verschoor-van der Vlis: 

107 DE MAN MET DE ENE ARM 
J. en M. 9-12 jaar. 96 blz., 9 ill., 2e druk 

Een boeiend en een leerzaam boek. 
Joost en zijn zusje Guuk helpen een man met één arm 
die kerstbomen verkoopt. Deze kleine daad wordt voor 
de kinderen en hun ouders van grote betekenis voor hun 
verdere leven, omdat zij het ware levensgeluk vinden. 
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Helga van de Vlasakker: 

108 HERMIENTJE 
M. 8-11 jaar. 96 blz., 10 ill., 2e druk 

Hermientje wordt bij oma en opa opgevoed. Er zijn heel 
wat onaangename dingen in haar leven. Pas als vader 
met verlof uit het buitenland komt en hij Hermientje 
vertelt dat hij gaat trouwen met zuster Elly, breekt er 
voor allen weer een gelukkige tijd aan. 

Ina de Vries-v. d. Lichte: 	M. 9-12 j. 96 blz., 9 Hl. 

109 JITSKE HET MEISJE UIT CANADA 

De familie Terpstra in Canada is bijzonder verrast door 
de komst van een tante uit Nederland. Moeder kan nu 
naar Friesland om het gouden huwelijksfeest van haar 
ouders mee te vieren. Peter mag mee en dat wekt de 
jaloezie op van Jitske. Tijdens moeders afwezigheid brandt 
hun huis af en zo zijn er meer tegenslagen. Maar deze 
weten ze gelukkig alle in Gods kracht te overwinnen. 

P. de Zeeuw J. Gzn.: J. en M. 11-15 j. 96 blz., 9 ill. 

110 DE FRANSE SPION 

Jacques Landberg moet in 1747, tijdens de bezetting van 
Bergen op Zoom, in opdracht van zijn oom als spion naar 
deze plaats. Hij slaagt er niet in zijn opdracht uit te 
voeren. Zijn ontmoeting met Toon Reuterkamp is be-
slissend voor zijn verdere leven. 

P. de Zeeuw J  Gzn.: 	J. 11-13 jaar. 96 blz., 9 Hl. 

111 DE HAMER VAN HEIN HAKSTEEG 

Dit spannende verhaal uit onze rijke historie vertelt over 
Hein, een timmermanszoon uit Dordrecht, die naar Ant-
werpen trekt. Tijdens de beeldenstorm gebruikt een ander 
de hamer, die hij van thuis meekreeg. Hij wordt voor de 
schout gebracht, krijgt een ongeluk en wordt ten slotte 
door zijn vader naar huis gehaald. 

P. de Zeeuw J. Gzn.: 	J. 10-12 jaar. 96 blz., 9 ill. 

112 DE STROPER VAN HEUSDEN 

Een avontuurlijk, spannend verhaal over een jongen uit 
Heusden, die op gespannen voet leeft met de koddebeier. 
Kees ontdekt een samenzwering tegen het stadje, die 
mede door zijn optreden verhinderd kan worden. Er ko-
men dingen aan het licht, die vooral in het leven van 
Kees een grote ommekeer teweegbrengen. 
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GEBONDEN BOEKEN 

Marlieske-serie 
door 

MAX DE LANG E-PRAAMSMA 

Van de hand dezer bekende schrijfster van jeugdboeken 
zijn in deze serie thans zeven deeltjes verschenen. 

Voor meisjes van 7-10 jaar. 
Ruim geïllustreerd door Rie Reinderhoff. 

1 13 MARLIESKE 2e druk 

114 MARLIESKE BELEEFT 

EEN AVONTUUR 

115 MARLIESKE HEEFT EEN GRIEPJE 

116 MARLIESKE VERDIENT HEITJES 

117 MARLIESKE VIERT 

BEVRIJDINGSDAG 

118 MARLIESKE OP „DE MEIHORST" 

119 MARLIESKE BIJ DE VIERDAAGSE 

In deze boeken maken we kennis met de levens-
lustige hoofdfiguur, die door haar spontaniteit en haar 
vreugde de harten van haar lezeresjes wint. Er worden 
door Marlieske gezellige, spannende avontuurtjes beleefd. 
Een overnachting ten gevolge van gladde wegen, een 
feest dat ze bijna misloopt, enz. enz. De meisjes zullen 
bijzonder van deze gezellige verhalen genieten! 
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GEBONDEN BOEKEN 

Netty Faber-Meynen: 

120 EEN NIEUW BEGIN 
M. 12 jaar en ouder. 112 blz., 10 ill., 3e druk 

Lot Vermeulen weet haar wrevel niet te onderdrukken, 
wanneer blijkt dat een nieuwe leerlinge haar en haar 
klasgenoten in kennis ver voor is. Ze laat de "nieuwe" 
eerst links liggen, maar in deze ongewenste houding komt 
een ongedachte verandering ten goede. 

W G. v. d. Hulst: J. en M. 10-14 j.112 blz., 12 ill., lle dr. 

121 ZO'N VREEMDE JONGEN 
Aangrijpend is de geschiedenis van Hans, de molenaars-
zoon, die op een middag voor Kerstmis met zijn roeiboot 
op een donkere plas verdwaalt. Hij roeit maar en roeit 
maar en er is niets dan water en kou en mist. Totdat hij 
in een laatste krachtsinspanning afgaat op gezang in de 
verte, wat zijn redding betekent. 

Bea Lintijn: 	M. 8-11 jaar. 112 blz., 9 ill. 

122 JANNEKE EN DE WITTE PAUW 
Janneke woont met haar moeder in een Amsterdams 
grachtenhuis. Vader is op de grote vaart. Moeders ziekte 
maakt een einde aan hun rust. Janneke gaat naar Elspeet 
en moeder wordt in 't ziekenhuis opgenomen. Gelukkig 
gebeuren er ook heerlijke, verrassende dingen. 

M. A. M. Renes-Boldingh: M. 12-14 j. 104 blz., 9 ill. 

123 DE TENT OP DE BOSWEI 
Naastenliefde en christenplicht zijn de twee leidende mo-
tieven in dit uitstekende jeugdverhaal. Twee meisjes gaan 
na het Mulo-examen kamperen op een weitje achter het 
huis van twee tantes. Tijdens een onweer nemen de tan-
tes Ditte op, die uit een observatiehuis is weggelopen. 
Als Ditte ernstig ziek wordt, verplegen de tantes haar 
als een eigen kind. 

M. A. M. Renes-Boldingh: 

124 DE TWEELING VAN DE 
VINKENSTEEG 

J. en M. 9-12 jaar. 112 blz., 9 ill. 

Aart en Mijntje willen graag iets voor hun zusje Nelleke 
doen. Zij kan namelijk niet lopen. Ze besluiten geld te 
gaan verdienen voor een invalidenwagentje. Bij opname 
in het ziekenhuis blijkt de kans op genezing heel groot. 
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T van der Rciest-Kleinnzeijer: 

125 SIEP VINDT ZIJN THUIS 
J. 10-12 jaar. 112 blz., 9 ill. 

Op tweede kerstdag weten vier dappere knapen, onder 
wie Siep, de pony van Jef de schillenboer voor verdrinken 
te behoeden. Siep krijgt geen medaille, maar ervaart 
daarentegen veel narigheid. Een ongeluk en de komst van 
Sieps enige oom maken een einde aan de moeilijkheden 
en de achterdocht. 

Hans Rowaan: 	J. 10-13 jaar. 112 blz., 9 

126 FORT AAN DE LEK 
Enige ondernemende knapen vermaken zich allerkoste-
lijkst in een kazemat van een oud fort aan de Lek, dat 
ze als "laboratorium" gebruiken. De sfeer is geheim-
zinnig. De ontdekking wie de vreemde geluiden voort-
brengt, leidt tot de ontmaskering van een stel bandieten. 

Nel Verschoor-van der Vlis: 

127 KINDEREN VAN ÉÉN VADER 
M. 8-12 jaar. 112 blz., 11 ill., 3e druk 

Dit verhaal vertelt over een Hongaars meisje, dat in een 
degelijk, hartelijk schippersgezin wordt opgenomen. Groot 
is de schrik wanneer de schippersvrouw in het ziekenhuis 
wordt opgenomen. Gelukkig behoeft het verblijf van het 
meisje in een vreemd gezin niet lang te duren. 

GEBONDEN BOEKEN 

Aart Grimme: 

128 EGGERT BEGRIJPT HET ! 
Deel 1: In de bannerij van Bronckhorst 

J. 10-14 jaar. 126 blz., 10 ill. 

Dit boeiende verhaal speelt in vroeger jaren. Eggert be-
leeft zoveel spannende avonturen, dat iedereen dit boek 
met moeite zal neerleggen voor, hij het uit heeft. Aan-
grijpend is hoe Wolfert de stroper om het leven komt en 
Eggert een vriend vindt. 
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Aart Grimme: 

129 STORM OVER BRONCKHORST 
Deel 2: In de bannerij van Bronckhorst 

J. 10-14 jaar. 126 blz., 10 ill. 

In dit nieuwe spannende boek over Eggert ontmoeten 
we al spoedig een spion van de heren die een aanslag 
op de Bronckhorst voorbereiden. Deze spion en zijn 
vriend spelen ook bij de gevangenneming van Eggert een 
rol. Na de belegering van de Bronckhorst krijgt Eggert 
de gelegenheid zich op de gehate spion te wreken, maar 
het pakt alles anders uit. 

W G. van de Hulst: 

130 OUWE BRAM 
J. 9-15 jaar. 112 blz., 10 ill., 17e druk 

Samen met andere boeken van deze grootmeester in de 
vertelkunst behoort Ouwe Bram tot de klassieke, meest 
gelezen Nederlandse jeugdboeken. De geschiedenis van de 
eenzelvige Ouwe Bram spreekt tot het hart van de 
jeugd in alle tijden. 

C. Th. Jongejan-de Groot: 

131 DE SCHOOLDEUREN DICHT 
J. en M. 10-12 jaar. 128 blz., 10 ill. 

Tijdens de vakantie aan zee zijn er heel wat gebeurte-
nissen die de kinderen Houwert niet gauw zullen ver-
geten. De spannende tocht met een landingsboot die op 
een zandbank terechtkomt is er een van. 

K. Norel: 	J. en M. 12 jaar en ouder. 128 blz., 10 ill. 

132 DE LEEUW VAN RORÀ 
In dit boek vertelt de schrijver de belevenissen van het 
Waldenzengezin Janavel dat door de geloofsvervolgingen 
in de zeventiende eeuw in grote moeilijkheden geraakt. 
Om zijn dapperheid en zijn onverschrokken moed noemt 
men Janavel terecht "de leeuw van Rorá". 

Go Verburg: 	J. 9-12 jaar. 128 blz., 8 ill. 

133 JOPPIE EN RAP, 
DE VREDESDUIVEN 

Drie kinderen krijgen na veel moeite de zo begeerde 
postduiven. Door allerlei moeilijkheden leven ze voort-
durend in spanning of ze ze mogen behouden. Rond de 
kerstdagen mogen de duiven met recht vredesduiven ge-
noemd worden. 
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GEBONDEN BOEKEN 

Rozemarijntje-serie 
door 

W. G. VAN DE HULST 

Meisjesboeken voor de leeftijd 8-12 jaar. 
Ruim geïllustreerd. Gebonden in fleurige sierbanden. 

Onvergetelijke boeken. Sprankelend van levensvreugde! 
Rozemarijntje is toegerust met een aanstekelijk werkende 
levenslust en een onbevangen blijdschap, die haar tot een 
hartsvriendin maakt van haar lezeressen. 

134 ROZEMARIJNTJE 
	

14e druk 

De boeken van 

de Rozemarijntje-serie 

behoren tot 

de meest gevraagde, 

meest gelezen 

verhalen voor meisjes! 

Er is geen 

mooier geschenk denkbaar! 

135 ROZEMARIJNTJE NAAR SCHOOL 
16e druk 

136 ROZEMARIJNTJE EN ROOIE PIER 
9e druk 

137 ROZEMARIJNTJE EN DE 
ZWARTE JONGEN 6e druk 

138 ROZEMARIJNTJE EN DE 
OUDE JUFFROUW 5e druk 
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COR BRUIJN 

Serie : 

Nils Eira en 

zijn kinderen 

GEBONDEN BOEKEN 

NIS* Uni% we wij. kirodsren 
SitMr 

Drie boeiende, zeer interessante verhalen over een Lap-
lands gezin tijdens de bezetting. 
Ruim geïllustreerd. In fleurige sierbanden. 
Voor jongens en meisjes van 12 jaar af en verder voor 
alle leeftijden, want ook ouderen zullen deze verhalen 
met veel plezier lezen. 

139 GEROOFD VAN HET EILAND 2e druk 

Drie Lappenkinderen, het meisje Karen en haar beide 
broers Klemet en Ole, leven met hun vader als gelukkige 
mensen op het mooie eiland Skorpen, midden in een 
Noorse fjord. 
Hun rustig bestaan wordt door de oorlog wreed verstoord. 
Zij moeten evacueren en hun huis wordt verbrand, maar 
het allerergste is dat de onvoorzichtige Klemet en Ole in 
handen vallen van Duitse soldaten, door wie zij met 
onbekende bestemming worden weggevoerd. 

140 DE VLUCHT NAAR KAUTOKEINO 
In het tweede deel maken we o.a. kennis met de slimme 
oude Lap Madenisko, die tijdens een transport van ge-
vangenen, waarvan Klemet en Ole deel uitmaken, zorgt 
dat zij kunnen vluchten. 
Madenisko weet zich eveneens te bevrijden en dan begint 
de barre tocht naar Kautokeino, die geen van hen ooit 
zal kunnen vergeten. 

141 TOEN DE BOSHAAN RIEP ... 
Klemet en Ole komen bij oom Anders aan en daar ont-
popt Klemet zich als een geboren en door allen zeer ge-
waardeerde rendierhoeder. Voor Ole verloopt alles niet 
zo rooskleurig, want zijn heimwee maakt hem tot een • 
stille, teruggetrokken jongen. Hij grijpt met beide handen 
de gelegenheid aan om met de verzetsstrijder Erich 
lchelcke mee naar zijn geboorte-eiland te trekken. 
Na een gevaarvolle tocht volgt de hereniging met zijn 
vader en Karen. 

Deze drie delen zijn eveneens te zamen in één band 
verkrijgbaar. 
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GE ONDEN BOEKEN 

W G. v. d. Hulst: J. 1214 j. 144 blz., 21 ill., 13e dr. 

142 PEERKE EN Z'N KAMERADEN 

Peerke werd tijdens oorlogshandelingen in België zwaar 
gewond. Op de vlucht uit België wordt hij meegenomen 
naar Holland. 
Een verhaal dat ontroering en mededogen wekt. Geen 
jongen en geen meisje mag dit klassieke boek missen. 

C. Th. Jongejan-de Groot: 
M. 9-11 j. 144 blz., 10 Hl., 2e dr. 

143 EENZAAM HANNEKE 

Hanneke en Nolda zijn uitverkoren als bruidsmeisjes voor 
het huwelijk van tante Nieta. Hanneke wordt aangereden 
en dit is wel een heel nare oplossing van hun moeilijk-
heden. Hoewel Hanneke nu ook niet naar Zwitserland 
kan, volgt er voor haar een leerzame tijd. Ze logeert 
samen met een vluchtelinge uit Oost-Duitsland bij tante 
Nieta aan zee. 

Heleen van Ramshorst: 
M. 12-15 j. 144 blz., 10 ill., 4e dr. 

144 REINA'S EERSTE H.B.S-JAAR 

Heiva komt op de H.B.S. in de stad en daar ontstaan 
herhaaldelijk conflicten met haar medeleerlingen, die uit 
een ander milieu komen. Haar jaloezie en drift maken 
het nog erger. 
Een ingrijpende verandering in het leven van een harer 
vriendinnen brengt hierin een gunstige wijziging. 

Co v. d. Steen-Pkuers: 	J. 11-14 j. 144 blz., 11 ill. 

145 HEIMWEE NAAR NIEUW-GUINEA 

Leo kan zich moeilijk aanpassen als hij bij een tante in 
huis moet wonen. Hij 'moest door ziekte Nieuw-Guinea 
verlaten. Hij mist zijn ouders, de warmte en de rust. 
Ten gevolge van zijn heimwee gaat hij zelfs de school 
verzuimen. Hierin komt pas verandering als hij bij een 
onderwijzer in huis komt die zijn moeilijkheden begrijpt. 
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GEBONDEN BOEKEN 

Kinderen van 
het oerwoud 

door 

ANNE DE VRIES 

Een serie bijzonder boeiende Indianenverhalen. 
Deze boeken oogsten bij jongens en meisjes van 10 jaar 
en ouder uitbundige vreugde. Maar ook anderen zullen 
ze met veel genoegen lezen! 

Deel I: 

146 PANOKKO EN ZIJN VRIENDEN 

Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband, 4e druk. 
Het eerste deel beschrijft de boeiende lotgevallen van een 
Indianengezin in het oerwoud. Panokko en zijn vrienden 
beleven niet alleen op jacht, maar ook met handeldrij-
vende negers opwindende avonturen, die naar de werke-
lijkheid zijn verteld. 

Deel 

147 PANOKKO EN DE WILDERNIS 

Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband, 3e druk. 
Er streek een grote vreemde vogel over de wildernis en 
ze wisten niet dat dit een vliegtuig van de blanken was. 
Daar komen ze achter als ze kennismaken met de twee 
blanke mannen. Gezamenlijk maken zij een lange, avon-
tuurlijke tocht. De blanken vertellen hun dingen waar-
over ze nimmer hoorden, maar hun boodschap is er een 
om nooit te vergeten. 

Deel III: 

148 PANOKKO EN DE WITTE MENSEN 

Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband, 2e druk. 
In het derde deel laat Anne de Vries, die de Indianen 
van heel dichtbij kent, de lezers zien; hoe het zaad van 
Gods Woord nooit tevergeefs wordt gezaaid. De gesprek-
ken met de blanken hebben bij enkele Indianen, het ver-
langen gewekt meer te weten van Hem, die zij "Hoofdman 
Jezus" noemen. Daarom reizen Panokko en zijn vrienden 
mee naar het land waar de witte mensen wonen. 
Deze drie delen zijn ook in één band verkrijgbaar. 
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GEBONDEN BOEKEN 

W Broos: J. 10-14 j. 160 blz., 14 III., 2e dr. 

149 HET VERBOND DER EDELEN 

Een zestal kranige jongens noemen hun club "Het Ver-
bond der Edelen". Zij maken kennis met stropers, voor-
komen een brand en helpen een oude vrouw voorgoed 
van haar lastige belagers af. Een prachtboek! 

Aart Grimme: 	J. 10-15 j. 160 blz., 10 ill. 

150 IN HET LAND VAN DE PIRANHAS 

De interessante geschiedenis van de familie De Harde, 
die uit Drente naar Brazilië emigreerde. 
Voor allen is de overgang groot. Freek beleeft avonturen 
die zelfs zijn stoutste dromen overtreffen. Een spannend 
boek met een positieve inhoud. 

C. Th. fongejan-de Groot: 

151 EEN VEELBEWOGEN ZOMER 
J. en M. 12 j. en ouder, 160 blz., 7 ill., 2e dr. 

Een jeugdboek met een aangename sfeer. Een gezin 
neemt zijn intrek in een huis midden in de duinen. Er 
vallen geheimzinnige dingen voor, die de gezinsleden en 
niet minder de lezers in spanning houden. 

Rie van Rossum: M. 12-16 j. 144 blz., 22 111., 6e dr. 

152 JETJE UIT HET HUIS 

Dit mooie meisjesboek vertelt de bewogen geschiedenis 
van het weesmeisje Jetje, die voor onderwijzeres mag 
gaan studeren, omdat ze er zo'n goede aanleg voor heeft. 
Zij moet vaak vechten tegen haar verlangen ook in een 
gewoon huis te wonen met een vader en een moeder. 
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Deze vier delen zijn 
eveneens in 
één band verkrijgbaar. 

Nel Verschoor-van der Vlis: 

153 HERRIE-LET (Voorraad beperkt) 
M. 11-15 j. 160 blz., 10 ill., 6e dr. 

De lezeressen zullen zeer zeker van ganser harte mee-
leven met de soms dwaze, maar toch ook gevoelige en 
flinke Let en haar drie vriendinnen. 

P. de Zeeuw J  Gzn.: 	J. 12-14 j. 160 blz., 11 ill 

154 VLUCHT NAAR DE VRIJHEID 
Dit spannende verhaal vertelt over het Englandspiel en 
de contraspionage in de laatste oorlog. Op geraffineerde 
wijze weten de oorlogvoerenden achter elkaars plannen 
te komen. 
De dropping van Dolf Diekema, zijn tochten door Euro-
pa, het is alles even spannend. 

GEBONDEN BOEKEN 
DE GESCHIEDENIS VAN 
HET VERZET 

Reis door de nacht 
door 

ANNE DE VRIES 

Vier spannende boeken, die een ereplaats verdienen in 
ieder Nederlands gezin. Ze zijn tegen uiterst billijke 
prijzen voor U beschikbaar. Voor 12 jaar en ouder. 
Royaal geïllustreerd. 

155 DE DUISTERNIS IN 	 9e druk 

156 DE STORM STEEKT OP 
	

8e druk 

157 OCHTENDGLOREN 
	

8e druk 

158 DE NIEUWE DAG 
	

5e druk 

Op onnavolgbaar boeiende wijze vertelt de bekende auteur 
het Nederlandse volk en in het bijzonder Neerlands jeugd 
over de mensen, de doodgewone en toch zo grote en 
heldhaftige mannen en vrouwen, die in de duistere jaren 
der bezetting daden hebben verricht, waarbij de glorie 
der vaderlandse helden van vroeger verbleekt. 
In het vierde deel leven we intens mee met het einde 
van de oorlog, waardoor de mensen na lange tijd weer 
worden bezield met moed voor de toekomst. 

34 



GEBONDEN BOEKEN 

C. Th. Jongejan-de Groot: 

159 GREETJE-MARGRIET 

M. 10-15 j. 173 blz., 5 ill., 4e dr. 

Margriet doet denken aan de witte bloem van die naam, 
die haar gouden hart naar de zon keert. Een meisjesboek, 
waarin ernst en scherts elkander prachtig afwisselen. 

Max de Lange-Praamsma: 

160 MIEKE VAN DE ROZENLAAN 

M. 12-14 j. 164 blz., 9 ili., 4e dr. 

Een blijmoedig verhaal dat reeds bij vele meisjes geliefd 
werd. Het ademt een hartelijke, christelijke sfeer. Een 
verstandige vader en een tactvolle moeder weten hun 
kinderen, hoewel ze thuis moeten blijven, een ideale, on-
vergetelijke vakantie te bezorgen. 

GEBONDEN BOEKEN 

W. G. van de Hulst: 

161 GERDIENTJE 

J. en M. 11-15 j. 184 blz., 26 ill., 12e dr. 

Reeds gedurende drie generaties is "Gerdientje" een van 
de meest begeerde meisjesboeken. Dat het ook door 
jongens wordt gewaardeerd, is een aanbeveling temeer. 
Maar de beste waarborg voor de inhoud geeft wel de 
naam van de auteur. 
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GEBONDEN BOEKEN 

W G. v. d. Hulst: 

162 JAAP HOLM EN Z'N VRINDEN 

J. 10-16 j. 208 blz., 20 ill., 19e dr. 

Echte jongensavonturen! Vele humoristische trekjes, 
waardoor het leven van de jeugd wordt gekarakteriseerd. 
Iedere jongen zal het met gloeiende wangen lezen. Ook 
meisjes zullen dit boek, dat een ereplaats inneemt onder 
de jeugdboeken, zeer waarderen. 

Max de Lange-Praamuna: 

163 ANNEWIEICE 

M. 13-16 j. 208 blz., 6 ill., 3e dr. 

De prettige, zonnige geschiedenis van Annewieke, die 
met een nichtje uit Amsterdam haar vakantie gaat door-
brengen op een Veluwse boerderij. Dit boek ademt een aan-
gename, weldoende sfeer, waarin het opgewekte gezins-
leven domineert. 

Let U vooral 66k op de in korte tijd 

(voor uitdeling) populair geworden 

FLEVO JEUGD-POCKETS 
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TEGENWIND 

Fiero Jeugdmpoekets 

Pittige boeken voor jongeren 

Groot formaat. Fris. Modern. Geplasticeerd ƒ 1,50 
per stuk. Omvang 160 blz. 

1 Ab Visser: Ballingschap in St. Tropez 
Jongensboek 14-18 jaar. 
Boeiend, goed "gezouten" zeemansverhaal. 

2 M. Kapitein: Wij buigen nooit 
Jongensboek 12-16 jaar. 
Jonge Nederlandse verzetsstrijders in actie. 

3 A. Grimme: De dolle Driessen 
Jongensboek 10-14 jaar. 
Vrolijk, fris avonturenboek. 

4 C. Th. Jongejan-de Groot: 
Deining in het doktershuis 

Meisjesboek 14-18 jaar. 
Levenslustig verhaal over een doktersgezin. 

5 Jo Kalmijn-Spierenburg: 
De kinderen van de Steinalp 

Jongens- en meisjesboek 12-16 jaar. 
Ontroerend verhaal over kinderen in een Zwitsers 
bergdorp. 

6 Nel Verschoor-van der Vlis: Tegenwind 

Meisjesboek 14-18 jaar. 
Spannende belevenissen van twee moedige meisjes 
in bezettingstijd. 

7 Nel Verschoor-van der Vlis: Wind in de zeilen 

Meisjesboek 17-20 jaar. 
De moeder van Lot overleed in een Japans kamp. 
De hereniging in Nederland betekent ingrijpende 
veranderingen. 

8 Heleen van Ramshorst: Als je maar durft! 

Meisjesboek 14-18 jaar. 
Jonge mensen met durf en ondernemingsgeest slaan 
zich erdoor. 

9 Klaas van der Geest: De schrik der Wadden 

Jongensboek 12-15 jaar. 
Spanning en avontuur met stropers en smokkelaars. 

10 J. Stolk: Een vreemde expeditie 

Jongensboek 14-18 jaar. 
Een jonge journalist vliegt naar Calro.Een bijzonder 
spannende tocht door de woestijn volgt. Groot is 
zijn verbazing als hij ontdekt dat de expeditie 
waarvan hij deel uitmaakt zich meer voor de 
wapensmokkel dan voor de wetenschap interesseert. 
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UITDELINGSMATERIAAL 

Grote bijbelse wandplaten 

van de schilder Pander Formaat 60 X 80 cm. 

Geef ongezellige, kale muren een 
waardevolle, fleurige versiering! 

Zes verschillende bijbelse wandplaten. 
Per serie van zes slechts 	  f 12,50 
Op stevig krimpvrij karton. 
Per serie van zes slechts 	  ƒ 35,— 
Op linnen geplakt. 
Per serie van zes slechts 	  f 35,-- 
In lijst, gevernist, zonder glas. 
Formaat 62 X 90 cm. 
Per stuk 	  f 22,50 

Kostbaar uitgevoerde platen: gedrukt naar foto-
litho's van aquarellen, in zeven kleuren offset. 
Voor scholen, zondagsscholen, evangelisatie- en 
catechisatielokalen en verenigingsgebouwen. 
Een verkleinde reproduktie is op aanvraag gratis 
verkrijgbaar. 
Een handleiding wordt bij alle stellen gratis bij-
geleverd. 

ONDERWERPEN: David speelt voor Saul — Daniël 
in de leeuwekuil — De wijzen uit het oosten — De 
wonderbare visvangst — Mozes slaat water uit de 
rotssteen — Terugkeer van de verloren zoon. 

* 	-K 	Er verscheen een nieuw kerstvertel- 

boek ten dienste van de gezinnen, 

zondagsscholen en dagscholen 

Zie blz. 2 van de omslag en blz. 47 van deze catalogus 
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Mapje met 24 Panderplaten 

EEN ONOVERTROFFEN SERIE 

Een serie platen, gecompleteerd met een kaartje 
van Palestina. 

Prijs per mapje van 24 stuks slechts f 1,50. 

Gedrukt in zeven kleuren offset. 
Formaat 14 X 18% cm. 

24 verschillende onderwerpen uit het Oude en 
Nieuwe Testament. 

Het mooiste uitde/ingsmateriaa/ dat ooit verkrijg-
baar was. 
Geeft u het de kinderen zo veel en zo vaak moge-
lijk in handen! 

Kinderen uit alle werelddelen 

MOOI UITGEVOERDE PLAATJES, 

DIE DE KINDEREN GRAAG BEWAREN 

Veelkleurige plaatjes waarop kinderen uit ver-
schillende werelddelen staan afgebeeld. 
Op ieder plaatje wordt aan de achterzijde een be-
schrijving in vertelvorm gegeven. 

Uitgevoerd in vierkleurendruk op stevig papier van 
prima kwaliteit. 

De prijs per geperforeerd vel van 30 plaatjes be-
draagt f 1,—; bij 10 vellen gelijk ƒ 0,90 per vel; 
bij 25 of meer vellen gelijk f 0,80 per vel. 

Reproduktie in zwart 
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Bijbel en jeugd 

tegen de uitzonderlijk lage prijs van f 1.- per stel 

Een serie karakteristieke 
uitbeeldingen van 
bekende bijbelse 
onderwerpen, 
in sprekende kleurendruk, 
voorzien van onder-
schriften. 

36 plaatjes met 
voorstellingen uit het 
Oude en 
Nieuwe Testament. 

Formaat 10 X 71/z cm. 

Bloemenplaatjes 

SERIE 1: PRIJS PER VEL f 1.-

SERIE II: PRIJS PER VEL f 1.- 

In frisse kleuren 
uitgevoerd! 
Fijne beschaafde 
beloningsplaatjes. 
49 in meer kleuren 
gedrukte bloemenplaatjes 
met teksten. 
Formaat 51/2  X 4 cm. 
Geperforeerde vellen. 

Bijzonder laag in prijs. 

Prachtig 
uitdelingsmateriaal! 

S.v.p. bij bestellen 
opgeven 
welke serie U wenst 
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zat. ik ver2kOntmG U 

4cOote inijoschap 

op het kenstfeest urtoenena 
aan 

namens oe zontuessehool 

kepstrnis 19 	 

Opdrachtblaadje C Opdrachtblaadje D 

99 het Jeirsqeest uitga-ei& acul: 

,Namens cie Zondagsschool; 
(Terstmis.  o_ 

;Uw tof be/re,idit ee uit de kindermond" • 

iftitrideibé~k.41 

Opdrachtblaadje A 

hgy  

Op het kerstfeest uitgereikt aan: 

Nomen Z.ndel,pal,,h,oi 

Opdrachtblaadje B 

41 

Opdrachtblaadjes 

De prijzen zijn zeer laag : 

100 ex 	  f 1.25 

250 ex 	  f 2.75 

500 ex 	  f 5.- 

1000 ex 	  f 9.— 

Wilt U bij bestelling s.v.p. duidelijk vermelden 

of U ontwerp A, B, C of D wenst te ontvangen? 



Gekleurde jonen platen 

Prijs per pakje van 24 stuks f 1.25 

In meer kleuren uitgevoerd, met 

onderschrift. 

Formaat 121/2  X 151/2  cm. 

De afbeeldingen en 

onderschriften 

behandelen bekende bijbelse 

onderwerpen. 

Verkleinde reproduktie in zwart 

1Vieuwe bijbelse prentjes in kleur 
Prijs per pakje van 20 stuks 80 cent 

De afbeeldingen zijn door hun frisse 

kleuren een lust voor 't oog en U zult 

er de kinderen heel erg blij mee maken. 

20 mooi gekleurde bijbelse prentjes met 

onderschrift. 

Reproduktie in zwart 

De originelen zijn uitgevoerd in meer kleuren 

Formaat 8 X 91/2  cm 
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Platen bijbelse kunst 

Prijs 

slechts 15 cent 

per exemplaar 

Bij getallen, hetzij van één soort, hetzij gesorteerd naar 
keuze van de besteller, zijn de prijzen als volgt: 
25 ex. à f 0,10; 50 ex. et f 0,09; 100 ex. et f 0,08; 250 ex. 

0,07. 
Formaat 32 X 25 cm. 
Bij bestelling is het voldoende op te geven: "Platen 
bijbelse kunst", met vermelding van de hier gegeven 
nummers. 
Zijn in ieder gewenst aantal te leveren. 
De platen hebben de volgende onderschriften: 
1. Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt; 2. De 
intocht in Jeruzalem; 3. Het laatste avondmaal; 4. Geth-
semané; 5. Het berouw van Petrus; 6. Jezus voor Pilatus; 
7. Zie, de Mens!; 8. De vrouwen bij het graf; 9. De Em-
masgangers; 10. De aankomst der herders; 11. Simeon 
in de tempel; 12. De lofzang van Simeon; 13. De Wijzen 
uit het Oosten; 14. De vlucht naar Egypte; 15. Laat de 
kinderen tot Mij komen; 16. Het verloren schaap; 17. Jezus 
weent over de stad; 18. Jezus slapende in het schip tijdens 
de storm; 19. De barmhartige Samaritaan; 20. De goede 
Herder. 

Zondagsschoolkaartjes 
Worden in envelopjes geleverd. 
Inhoud per enveloppe 12 kaartjes. 

Formaat 6 X 8 cm. 
In drie kleuren uitgevoerd. 

PRIJS: 

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

De 10 geboden 
Deze kaart werd fraai 
uitgevoerd op keurig karton 
Bil uitstek geschikt voor uitdeling 
Prijs bij 10 ex. á 5 ct., 25 ex. á 4 ct., 50 ex. à 31/2  ct., 
100 ex. à 3 ct. 
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Gulden regels 
PRIJZEN: 

10 stuks à 8 cent 

25 stuks a 7 cent 

50 stuks a 6 cent 

100 stuks a 5 cent 

250 stuks à 4 cent 

Gedrukt in frisse kleuren op mooi karton. 
Zeer geschikt voor uitdeling. U kunt de 
kaarten desgewenst gesorteerd ontvangen. Bij 
bestelling is het voldoende op te geven: 
"Gulden regels", met vermelding van letter 
der gewenste soort. Formaat 12 X 161/2  cm. 

Deze prijzen gelden ook voor gesorteerde be-
stellingen, dus niet uitsluitend wanneer U 
deze aantallen van één letter opgeeft. 

A Bede voor het eten 
B Dankzegging na het eten 
C Hervormingslied 
D Avondzang 
E Achter Jezus 't kruis te dragen 
F Welke is uw enige troost 
G De twaalf geloofsartikelen 
H De zeven kruiswoorden 
I Gebed des Heren 
K De zaligsprekingen 

FRIESE GULDEN REGELS: Straks riist de 
moarn. By de knis-peal. Triomfsang. Jountiid. 

Beloningskaartjes 
Gewaardeerd door leermeester en leerling 

De prijs per geperforeerd vel 
van 32 kaartjes bedraagt j' 0,55; 

bij 10 vellen gelijk per vel f 0,50; 

bij 25 of meer vellen gelijk per 
vel ƒ 0,45. 

Uitgevoerd in vierkleurendruk 
op stevig papier van prima kwa-
liteit. 

32 verschillende teksten op ge-
perforeerde vellen. 

Een vel bevat 32 kaartjes in 12 
verschillende motieven, naar 
ontwerpen van de sierkunste-
naar Jac. Nuiver. 
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Diploma's 

Modern uitgevoerd 	Het behoort tot de goede gewoonte, de leerlingen bij het 
dip/oma 	 verlaten der dag- en zondagsscholen als herinnering een 

diploma uit te reiken. Deze diploma's zijn in twee soorten 
In fraaie kleuren, gedrukt 	verkrijgbaar. 
op mooi, stevig papier. 

Formaat 25 X 39 cm. 

Prijzen: 1-9 ex. d 25 cent; 
10-24 ex. d 23 cent; 25-
49 ex. d 21 cent; 50-99 ex. 
á 18 cent; 100 of meer ex. 
á 15 cent. 

Tegen vergoeding wordt 
door ons ieder gewenst 
inschrift ingedrukt. 

DIPLOMA A 

voorstellende "De jonge 
Timothetis door zijn moe-
der onderwezen". Uitge-
voerd in kleurendruk op 
mooi, stevig papier. 

Formaat 30% X 22% cm. 

Prijzen: 1-9 ex. d 25 cent; 
10-24 ex. à 23 cent; 25-
49 ex. à 21 cent; 50-99 ex. 

18 cent; 100 of meer ex. 
15 cent. 

Doopkaart 

Naar een ontwerp van Jac. Nuiver 

Prijs per ex. f 0,15; bij 50 ex. ƒ 0,10 per ex.; 
bij 100 ex. f 0,09 per ex.; bij 250 ex. f 0,08 
per ex. 
Een doopkaart, die smaakvol is uitgevoerd 
op 4 pagina's crème karton in driekleuren-
druk. 
Deze kaart biedt gelegenheid de naam, de 
geboortedatum, de doopdag en de plaats in 
te vullen. 
Bovendien is er ruimte gereserveerd voor de 
naam van vader en moeder, de handtekening 
van de predikant en de dooptekst. 
EEN BLIJVENDE HERINNERING AAN EEN 
DER HOOGTEPUNTEN IN HET LEVEN 
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Naar 
ontwerpen van 
Jac. Nuiver 

10 kaarten 
EEN PAKJE VAN 10 STUKS BEVAT 
DE VOLGENDE KAARTEN 

Kerstkaarten: 

Daar is uit 's werelds duist're wol-
ken — Ere zij God. — Zie, ik verkon-
dig u grote blijdschap — Te Beth-
lehem geboren. 

Prijs per pakje van 10 stuks f 1.—. 

Uitvoering en model als van gewone prentbriefkaarten. 
Voor uitdeling op zondagsscholen en dagscholen. 
Voor verenigingen, die zich op het gebied van evangelisatie 
bewegen. 
Voor kerkelijke gemeenten om toe te zenden aan hun zieke 
leden. 
Bovendien een prachtig middel om contact te onderhouden 
met de velen, die zich van de Kerk afzijdig houden. 

Kerstliederen 

Algemeen: 

En als Ik van de aarde verhoogd 
ben — Dit is een getrouw woord —
Strijd de goede strijd des geloof s —
Want allen die door de Geest Gods 
geleid worden — Maar Gode zij dank. 

Paaskaart: 

Geloofd zij de God en Vader. 

SERIE I: 
1. Hoe zal ik U ontvangen 
2. Stille nacht, heil'ge nacht! 
3. Komt allen te zamen, komt, verheugd 

van harte 
4. 0 Kindeke klein, o Kindeke teer 
5. De herdertjes lagen bij nachte 
8. Laat het loflied vrolijk rijzen 

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

verrijzen 
6. Dankt, dankt nu allen God 

Prijs: 50 ex. d f 2,—; 100 ex. d f 3,75; 250 ex. d f 8,—. 
Om het instuderen te vereenvoudigen, hebben we de liederen laten harmoniseren. 
De prijs van de muziek van elke serie is: 1 ex. d 20 cent; 10 ex. et 17% cent; 
25 of meer ex. d 15 cent. 
Bij bestelling graag duidelijk opgeven welke serie U wenst. 

Kaart van Palestina 
BEWERKT DOOR J. VAN DE PUTTE 
Deze wandkaart heeft een grootte van 148 X 116 cm. Uitsluitend nog verkrijgbaar 
in 2 losse vellen. Prijs f 4,20. 

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

M A. M. Renes-Boldingh: 

KERSTVERTELLINGEN 
Met 9 illustraties van Laura Gerding. Geb. f 6,90. 
Een uitkomst voor de verteller op 't kerstfeest van school 
en zondagsschool. 
En niet minder waardevol voor de zeer velen die in de 
huiselijke kring willen voorlezen, of een passend kerst-
geschenk zoeken. 
Nadere omschrijving en inhoudsopgave vindt U op blz. 2 
van de omslag. 

Greeth Gilhuis-Sinitskamp en D. Thomas-Gilhuis: 

EEN KOFFER VOL VERHAALTJES 
Groot formaat. Geplasticeerde, afwasbare band in vijf-
kleurendruk. 70 illustraties in kleur en zwart. 
Geb. f 7,50. 
Voor kinderen van 4 tot 7 jaar een betoverend mooi kijk-
en leesboek. 
Zie voor nadere bijzonderheden s.v.p. biz.•2 van de omslag. 

W. G. van de Hulst: 

HET VERTELLEN 
4e druk. Geb. f 4,90. 
Instructie voor de verteller. Een gids voor iedereen die 
aan kinderen wil vertellen, op school, zondagsschool, 
jeugdclubs en in het gezin. 

W G. van de Hulst: 

OM HET KIND 
3e druk. Geb. f 4,50. 
Prachtige vertelstof. Een dozijn vertellingen. Een pracht-
werk zowel wat inhoud als uitvoering betreft. 

W G. van de Hulst: 

STILLE DINGEN 
5e druk. Geb. f 4,50. 
Vaak wordt er naar goede verhalen gezocht. Hier zijn ze! 
Geschreven en verzameld door de meester-verteller. 

W G. van de Hulst Jr.: 

ERE ZIJ GOD 
Waarom kerstfeest het mooiste feest is. 
Bij afname van 25 ex. á f 1,75. Gebr. J.  1,90. 
Een prachtuitgave, waarin de kerstgeschiedenis in woord 
en beeld wordt weergegeven. 
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M A. M. Rener-Boldingh: 

DE WEG VAN HET LICHT 
Gevat in fleurig omslag. Heel linnen. band. Groot formaat. 
191/2  X 26 cm. 130 hoofdstukken. 
Bijbel voor de jeugd van 10 jaar en ouder. Zeer ruim ge-
illustreerd door Gunhild Kristensen. 5e druk — opnieuw 
bewerkt en uitgebreid. Geb. f 9,90. 
Bij afname van 25 en meer ex. f 9,25 per ex. Voor leden 
van de N.Z.V. f 8,90. Bij 25 ex. á f 8,25. 

Karl Schenkel: 

DE GETEKENDE BIJBEL 
Ten dienste van de scholen verlaagd in prijs van f 5,50 
tot f 2,90. 
De tekeningen trekken de aandacht; de tekst geeft de 
verklaring en het geheel wekt op tot lezen van het be-
doelde bijbelgedeelte. Het boekje is keurig uitgevoerd. 

John Torenbeek: 

ZO LEEFDE JESUS 
Groot formaat. Plastic band. Geb. f 6,90. 
Een kostelijk kijk- en leesboek in. zes kleuren, bestemd 
voor de jeugd die ongeveer één jaar bijbelonderricht 
heeft gehad. 
Forslijnige, moderne tekeningen en beknopte evangelie-
teksten vertellen van Christus' leven. Het Nieuwe Testa-
ment in platen, waarbij de auteur zich geheel aan de 
bijbel heeft gehouden. 

Menno de Munck: 

DE GEBOORTE 
Geb. f 5,90. 
Drie kerstvertellingen: De ezel; De jonge weduwe; De 
Romeinse commandant. 
Deze uitgave wijkt door zijn originele opzet belangrijk 
af van de gebruikelijke kerstboeken. Het is een pracht-
boek voor allen die rond de kerstdagen een geschenk 
hebben te geven of zelf iets goeds willen lezen. 

Lothar Schultze: 

EEN REIS DOOR HET LAND 
VAN DE BIJBEL 

Vertaald door Anne de Vries. Met 38 afbeeldingen ge-
illustreerd. Gebr. f 1,25. 
Het is een vreugde kennis te nemen van dit kleine, reus-
achtig aardig verzorgde boekje, dat op zeer aanschouwe-
lijke wijze door tekst en tekening het leven in het Heilige 
Land beschrijft. 

Nel Verschoor-van der Vlis: 

TOEN HET AVOND WERD 
Groot formaat. Vele illustraties in kleur. Geb. f 2.90. 
Een boek voor kleuters, eenvoudig en gezellig geschreven, 
geïllustreerd met prachtig gekleurde tekeningen. 
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JEUGDBOEKEN 

AUSTRALIË, DOE OPEN ! 
door Cor Bruijn 

Deel 1: 	In de greep van de wildernis 
Jongensboek 12 jaar en ouder. Geb. f 6,90. 

In 1963 verschijnt het tweede deel onder de titel: 
Aan de wildernis ontworsteld 

"In de greep van de wildernis" is een eerlijk boek dat de 
meeslepende belevenissen weergeeft van een expeditie 
door de binnenlanden van Australië. 

Anne de Vries: 
REIS DOOR DE NACHT 
De geschiedenis van het verzet. 
Omvang 608 blz. 2e druk. Ruim geïllustreerd. Geb. f 8,90. 
Vier delen in één band. — Voor jong en oud. 

Anne de Vries: 
PANOKKO 3e druk 

Boeiende Indianenverhalen. 
Omvang 360 blz. Ruim geïllustreerd. Geb. f 6,90. 
Drie delen in één band. — Voor jongens en meisjes van 
10 jaar en ouder. 

Anne de Vries: 
ORANJE IN ZILVER 
Geïllustreerd met ruim 30 foto's. Gebr. f 1,90. Gebonden 
uitgave f 2,90. 
Het ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van 
ons koninklijk paar, het speciaal voor de jeugd geschre-
ven boek. 

Cor Bruijn: 
NILS EIRA EN ZIJN KINDEREN 
Omvang 384 blz. Ruim geïllustreerd. Geb. f 6,90. 
Drie delen in één band. — Voor jongens en meisjes van 
12 jaar en ouder. 
De boeiende geschiedenis van een Laplands gezin tijdens 
de oorlog. 
Op pagina 4 van de omslag (de laatste van deze cata-
logus) vindt TI een uitvoerige aankondiging van boven-
staande boeken. 

Klaas van der Geest: 
OVERVAL OP JUAN FERNANDEZ 
Jongensboek 12 jaar en ouder. Geb. f 4,90. 
Een boek met een rijke inhoud. De auteur, oud-stuurman 
op de grote vaart, heeft gedurende zijn omzwervingen 
heel wat gehoord en gezien en zelf meegemaakt. In dit 
prachtboek vertelt hij over spannende avonturen aan de 
westkust van Zuid-Amerika. 
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C. Th. Jongejan-de Groot: 

GREETJE-MARGRIET WORDT MARGRIET 
Meisjesboek 13-15 jaar. Geb. f 5,90. 
Een vervolg op het allerwegen gewaardeerde "Greetje-
Margriet", waarvan binnen enkele jaren vier drukken 
verschenen. In dit mooie verhaal wordt er weer heel wat 
door Greetje-Margriet beleefd. Vader en moeder komen ge-
lukkig een tijdje naar Nederland. Greetje en haar vrien-
din Eva nemen zich voor op school hard aan te pakken 
om naar de H.B.S. te kunnen. 
Voor het zover is, komt de grote vakantie met een reis 

o 	 naar Oostenrijk, die tot in lengte van dagen in de her- 
"tatie -11t111, 	innering zal blijven. 

14,ndf- 

MARGRIET- 	Fritz Meisnitzer: 

	 JAHOMRAI EN DE HEILIGE OLIFANT 
Jongens- en meisjesboek 10-15 jaar. Geb. f 4,90. 

In het buitenland bekroond! 
Een spannend boek over mensen en dieren in het verre 
Siam. Het vertelt boeiend over het wonderlijke, vaak 
geheimzinnige leven in dit land, over de hofhouding en 
in 't bijzonder over de eerzuchtige opperstalmeester 
Jahomrai. 

Fritz Meisnitzer: 

DE SPOOKWOLF 
Jongens- en meisjesboek 10-15 jaar. Geb. f 4,90. 

In het buitenland bekroond! 
Dit boeiend geschreven verhaal heeft een bijzonder inte-
ressante inhoud. Het vertelt over de merkwaardige liefde 
van een geweldige wolf voor een Russische jager, die dit 
eenzame dier begrijpt. 

Jef van der Heiiden: 

DE LAATSTE PASSAGIER 
Geb. f 5,90. 
Geïllustreerd met 32 foto's uit de gelijknamige jeugd-
speelfilm. Een gezond, sportief boek! Het beschrijft de 
liefde van Peter en Maartje voor hun hondje Kwikkie. 
Het grote avontuur begint als de familie gaat emigreren 
en vriend Kwikkie moet achterblijven. 

Jo Kalm ijn-Spierenburg: 

DE AVONTUREN VAN HET 
AAPJE JOEKIE 

Jongens- en Meisjesboeken 6-8 jaar. /2.50 per deel 
Televisieverhaal in acht deeltjes. 
In ieder deeltje 40 tekeningen van Kees van Lent. Grap-
pige, verrassend gezellige en avontuurlijke verhalen over 
Joekie, die geruime tijd de televisie-vriend was van hon-
derdduizenden kinderen, groot en klein. 
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C. Th. Jongejan-de Groot: 

SPOORJONGENS 
Jongensboek 12-15 jaar. Geb. f 4,90. 
Iedere dag reizen drie vrolijke knapen per trein naar 
school. De vader van een hunner is stationschef en door 
zijn hulp krijgen ze een afgedankte goederenwagon, die 
ze als "hut" inrichten. In en om deze schuilplaats spelen 
zich heel wat avonturen af. 

Max de Lange-Praamsma: 

WIJ REIZEN MET ELKANDER 
Meisjesverhaal 14 jaar en ouder. Geb. f 5,90. 
Op vlotte, gezellige wijze zijn in dit boek de ervaringen 
weergegeven van meisjes die als hulp in de huishouding 
van een rusthuis werken. Dit is niet alleen een boeiend 
verhaal, maar ook een leerzaam, omdat hier behartigens-
waardige voorbeelden worden gegeven. 

ATO-reeks 

door Klaas van der Geest 

Avontuur, 

Techniek en 

Ontspanning 

1. Blokpost 16, 2e druk 
2. Expeditie 0-75, 2e druk 
3. Tussen 70 en 80° Zuid, 2e druk 
4. Brand in boortoren 2, 2e druk 
5. De ondergang van de Pemex IV 
6. SP. 2 meldt zich 
7. Tanker Arcturus 
8. Sabotage op Old Mike 
9. De zoutmijnen van de Bal-Harith 

10. Operatie Agadir 
11. Vlucht uit Kongo 
12. Opdracht uitgevoerd 
13. Transport verhinderd! 
14. Orkaan Old Toe 
15. Helikopter Bell 47-D vermist 
16. Vernietig die raketten! 

Groot formaat, gebonden en gevat in fleurig omslag. 
f 3,90 per deel. 
Voor jongens die van stoere, spannende boeken houden, 
zijn er geen mooiere! 
Ze gloeien van spanning. 
Ze spelen in verre, vreemde landen. 
Ze vertellen over jonge kerels met moed en volharding. 

ER KOMEN NOG MEER DELEN. 
Doe een keus. Ze zijn alle even boeiend. 
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Goud-Elsje-serie 
door Max de Lange-Praamsma 

Illustraties, 	banden 	en 	stof omslagen 	werden 
door Rie Reinderhoff. 

verzorgd 

Goud-Elsje, 13e druk geb. f 4,90 
Goud-Elsje verlooft zich, 10e druk „ 5,90 
Goud-Elsje draagt een dubbele naam, 9e druk „ „ 5,90 
Nog is het lente voor Goud-Elsje, 7e druk „ 5,90 
Goud-Elsje na de grote storm, 7e druk „ 5,90 
Riet Berkhout, 4e druk „ 5,90 
Lotty is Lot geworden, 3e druk „ 5,90 
Lente voor Lot, 2e druk „ 5,90 
Weerzien van Han, 2e druk „ 5,90 
Moeder Els, 3e druk 23 „ 5,90 

Boeken vol blijdschap en levensvreugde. 

door Emma Glindel 

Kostelijke boeken, bestemd voor meisjes van 10 jaar en 
ouder die van- gezellige, levenslustige verhalen houden. 

Alle delen zijn gebonden en voorzien van een fleurig 
omslag in meer kleuren. 
Prijs per deel geb. f 3,50. 

Elke, 4e druk 
Elke aan zee, 3e druk 
Elke in de bergen, 3e druk 
Elke en haar tuin, 2e druk 
Een gelukkige tijd voor Elke, 2e druk 
Elkes nieuwe leven, 2e druk 
lifithe, 2e druk 
In het zonnige dal 

Pony-serie 

 

door Annemarie Fromme-Bechem 

Vier vlotte, leerzame, boeiende boeken voor meisjes van 
12-16 jaar. Prijs per deel geb. f 2,90. 
1. Pony op reis 
2. Pony en het geheimzinnige tapijt 
3. Pony bezoekt een oase 
4. Pony wint de harten 
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de Ster-reeks 
maakt U eigenares van de mooiste jongedames-romans 

Geb. f 4,90 per deel. 
Ster-reeks-abonnees ontvangen jaarlijks vier boeken. Om 
de drie maanden bezorgt de post hun een verrassend 
mooi boek thuis! 

Zo is de nieuwe serie samengesteld: 
1. Maria de Lannoy: MIRIAM WIELAND 

Verschijnt september 1962 
2. C. W. van Veen-van der Vlies: LOUISE CHARLOTTE 

Verschijnt december 1962 
3. Jo van Wentveldt: HET GROTE JAAR 

Verschijnt maart 1963 
4. Ellen Schiller: BARBARA 

Verschijnt juni 1963 

Welke voordelen zijn er aan een abonnement verbonden? 
Abonnees betalen slechts f 3,90 per kwartaal. 
(Voor niet-abonnees bedraagt de prijs f 4,90 per boek.) 
Een abonnement levert dus een direct voordeel op 
van f 4,—. 
Ieder die zichzelf opgeeft als abonnee ontvangt gratis 
een boek ter waarde van f 5,90 als welkomstgeschenk. 
Een abonnee die een nieuwe abonnee opgeeft ontvangt 
een keuzelijst voor het kiezen van een gratis-boek. 
Prospectus wordt U op aanvraag gaarne toegezonden. 

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 

zijn de volgende titels van voorgaande jaargangen nog 
tegen abonnementsprijs verkrijgbaar. 

(Bij bestelling van ten minste 4 titels gelijk f 3,90 per deel. 
Losse delen f 4,90. Betaling desgewenst in gedeelten.) 

Serie I 
Mien van 't Sant: LOTTE OF LOLO? 
Jeanette Schoolland: ZOMERDROOM 
C. Th. Jongejan-de Groot: KAMELEON 
Mary Dekker: HET HART IN SUNNY HILL 

Serie II 
Lenie Stafleu-Kruikemeier: JE MOEST EENS WETEN! 
M. A. M. Renes-Boldingh: 'T PERKOETOET-MYSTERIE 
Mary van Santwijck: SCHOONHEIDSKONINGIN 
Erich Wustmann: ZON OVER DE BERGEN 

Serie III 
Regina van der Hauw-Veltman: DAT EIGEN HART 
C. Th. Jongejan-de Groot: KAPOENTJES KINDEREN 
Barbara Hug: HONDERD DAGEN MET CHRISTIANE 
Jeanette Schoolland: DE LENTE KOMT 
Mien van 't Sant: DE BRUG KOMT KLAAR, 2e druk 
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HET 
6EHE 

DORP 

Fiero roman-pockets 

Uitgaven die 

zich onderscheiden 

door inhoud en uitvoering 

Groot formaat. Frisse, moderne uitvoering. Geplas-
ticeerd. f 1,75 per stuk. Omvang 192 blz. 

1 H. j van Nijnatten-Doffegnies: 

HET GEHEIME DORP 

De ontroerende geschiedenis van een echtpaar dat 
tijdens de oorlog zijn naastenliefde uitstrekte over 
86 mensen die op slechte voet leefden met de be-
zetter. 

2 Jan H. Eekhout: 

PASTOOR PONCKE 

Voor deze onvergetelijke roman over de meest 
zonderlinge zielenhoeder die ooit in Vlaanderen 
leefde, bestaat opnieuw grote belangstelling. 

3 Albe: 

ENGRACIA MARIA ALCARAZ 

Een aantrekkelijke roman die de lezer in de zon-
nige sfeer brengt van het warme Zuiden. De schrij-
ver vertelt over de mooie Spaanse Engracia Maria 
en haar moeder met haar goed bewaarde geheim. 

4 C. Th. Jongejan-de Groot: 

VERDONKERD GOUD 

In deze vlot geschreven roman vinden we het le-
vensverhaal van een jonge Rotterdamse weduwe 
en haar twee kinderen. 

5 Al A. Al Renes-Boldingh: 

FEEST IN DE MUSSENSTRAAT 

Het mysterie waarmee het gezin Appelaar veertig 
jaar lang werd omgeven, kwam tijdens de viering 
van de veertigjarige bruiloft eindelijk tot oplossing. 
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Een abonnement 

op de 

Nobel-reeks 
geeft méér dan ooit! 

DIT KRIJGT U ALLEMAAL: 
In december een boek cadeau! 
Een kapitaal boekwerk als eerste deel! 
Vijf romans tegen halve prijs. 
Gratis boeken zoveel U wenst in ruil voor nieuwe abon- 
nees. 

De voordelen in welsprekende cijfers: 

1 Dagmar Edqvirt: DE ZWARTE ZUSTER 

2 Jan H Oosterloo: 

ONDER HET PUIN STIERF HET GELUK 

3 Jan H. Eekhout: DE DUIVELSTOREN 

4 M. A. M. Renes-Boldingh: 

TERUG NAAR MILAAN 

5 Dignate Robbertz: DE GROTE WENDE 

6 P. Terpstra: 	DE DROOM 
Abonnees betalen ƒ 2.90 per deel. D.w.z. 5 boeken betalen 
1 cadeau! 

En daarboven zoveel boeken gratis als Uzelf wenst, in 
ruil voor nieuwe abonnees. 

Uitgebreid prospectus wordt U op aanvraag gaarne toe-
gezonden. 
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Keur-reeks 
Sterk in prijs verlaagde herdrukken van zeer bekende 
Nederlandse romans. Handig formaat. In moderne ge-
plasticeerde banden. 

Hans van Assumburg: Mensen op drift 	geb. f 3,90 
Cor Bruijn: Sil de strandjutter 	 „ 3,90 
Cor Bruijn: Wendelmoet Melisdochter Sf 3,50 
Marie van Dessel-Poot: Toen de herten riepen „ „ 3,50 
Aage Falk Hansen: De krantenman Pf 3,50 
K. Norel: Janmaats en Sinjeuren „ 3,90 
Fenand van den Oever: Brood uit het water „ „ 3,50 
Anne de Vries: Bartje „ 3,50 
Anne de Vries: Bartje zoekt het geluk >, 3,50 
Anne de Vries: Hilde „ 3,50 

Romans en diversen 

J. D. Brown: Dominee in Dixie 	  geb 5,40 
Cor Bruijn: De vogels van mijnheer Dupont 	  7,90 
Cor Bruijn: De vuistslag, 2e druk 	  8,90 
Cor Bruijn: Het witte rendier, 2e druk . 	. 	. 	. 	.. 5,80 
Cor Bruijn: Muziekmeester Adriaan, 3e druk 	  5,90 
Cor Bruijn: Simon en Johannes 	........ 	. 5,40 
Cor Bruijn: Strijd om den Eenhoorn, 4e druk 	  8,90 
Cor Bruijn: Wijd was mijn land, 2e druk 	  9,90 

Mia Bruyn-Ouwehand: Het machtig visioen 

Deel I: Noodklokken over Washington „ 5,80 
Deel II: Een droom werd werkelijkheid 	  ,, 5,80 
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Friedrich Deich: Winddokter en Sinaasappel-dominee 	  „ 9,90 

Delta-reeks, onder redactie van Hans van Assumburg: 

1. Vrachtvaarders van de wereld 	  geb ƒ 3,50 

2. Met schering en inslag 	  „ 3,50 

3. Waar de klepel hangt 	  „ 3,50 

4. De naald in de groef 	  „ 3,50 

Dagmar Edqvist: De zwarte zuster 	  „ 5,80 

Jan H. Eekhout: De duivelstoren „ 3,90 

Jan H. Eekhout: De zonderlinge avonturen van meneer Peacock . „ 5,80 

Jan H. Eekhout: Juffrouw Jones uit Brightstead 	  ,, 5,80  

Klaas van der Geest: Plaats onder de zon „ 5,80 

Generaal-Majoor B. Koning: Bevrijding van Nederland 1944-1945, 2e druk „ 9,90 

Generaal-Majoor B. Koning: De koude oorlog 	  „ 17,90 

Maria de Lannoy: Madame Royale, de prinses in de schaduw 

II. De Gouden Horizont 	  „ 5,80 

Jens Larsen: Doktersvrouw in de jungle 	  5,80 

Sylvia Mares: Waaiende bomen 	  5,80 

Sylvia Mares: Wie werpt de steen? 	  5,80 

Peter Nisser: De rode marter 	  5,80 

K. Norel: De Vrouw Alberdien 	  5,40 

Fenand v. d. Oever: Laat mij maar zwerven 	  4,90 

Fenand v. d. Oever: "Lest Best", 2e druk 	  4,50 

Fenand v. d. Oever: Moeder, leer me nog eens lopen! 	  5,40 

Jan H. Oosterloo: Onder het puin stierf het geluk 	  5,80 

H. Postma: Met één voet in het Paradijs 4,50 

M. A. M. Renes-Boldingh: Terug naar Milaan 	  >3.  5,80 

Dignate Robbertz: De grote wende 	  5,80 

Dignate Robbertz: De laatste horizon 	  5,80 

Dignate Robbertz: De stenen zonde 	  5,80 

Dignate Robbertz: Govert 	  5,40 

Rie van Rossum: De jongen met de toverfluit 	  1,50 

Lloyd B. Sandhill: Een haai zwom verder 	  5,80 

P. Terpstra: De droom 	  5,80 

J. J. Uilenberg: Uit 't oude kabinet (II) 	  gebr „ 3,25 

J. J. Uilenberg: Uit 't oude kabinet (III) 22 3,25 

Go Verburg: Dominee aan de ketting 	  geb 22 6,90 

Mr. G. Th. Verharen: Deining om Dorus 	  22 5,40 

Mr. G. Th. Verharen: Het slaghek 	  5,80 

Caroll Voss: De witte roos 22 5,80 

Anne de Vries: De man in de jachthut 	  5,80 

Anne de Vries: En nergens op de wereld, 2e druk 	  32 2,25 

Anne de Vries: Wij leven maar eens 	  5,40 

Anne de Vries: Hilde (toneelbewerking) 

(recht van opvoering bij afname van 10 ex. á f 2,25) 
	  gebr 22 2,50 
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Gedichten 
Martien Beversluis: De Krans der uren 	 geb 

	
7,90 

Martien Beversluis: Doorzichten  	
4,90 

Martien Beversluis: Kruisbogen  	
4,90 

Elisabeth Cheixaou: Het Maanschip 	 gebr 	2,50 
Elisabeth Cheixaou: Wáár zeggen  	

4,50 
Jan H. Eekhout: Het goddelijk paard  	

4,50 
Muus Jacobse: Bijbelse gedichten, 3e uitgebr. druk  	

3,50 
Muus. Jacobse: Bijbelse gezangen 	 3,25 
Mia van Oostveen: Dit is 't verhaal van Mensenhart, 3e druk 

	
3,90 

J. E. van der Waals: Gebroken kleuren, 7e druk 	 geb 
	

3,90 
J. E. van der Waals: Nieuwe verzen, 8e druk 	  gebr. 	3,75 
J. E. van der Waals: Iris, 5e druk  	

3,25 

Seksuele voorlichting 
Huwelijks- en levensvragen 

Dr. F. Bloemhof: Kunstmatige inseminatie bij de mens 	 geb ƒ 6,50 
Dr. F. Bloemhof: Wat maakt gij van uw huwelijk?  	„ 4,90 
Hedwig Hopf-Liischer: Als kinderen vrager; 	 gebr „ 1,75 
Ernst Michel: Het Huwelijk 	 geb „ 8,90 
C. Postma (arts): Stippellijnen in het seksuele leven aangegeven voor jongens van 13-18 jaar, 4e druk  	„ 2,75 
Jhr. H. de Ranitz (arts): Stippellijnen in het seksuele leven aangegeven voor meisjes van 13-18 jaar, 3e druk  	2, 2,75  
Lydia Spittel: Jeugdliefde 	 gebr „ 1,75 
Ds. H. A. Visser: Nieuwe "Trou-Ringh", 3e druk 	  geb. „ 5,90 
H. A. Visser: Zonder omwegen, 70 openhartige vragen en antwoorden over liefde, verloving en huwelijk  	„ 4,90 

Opvoedkunde 
HET GEWETEN VAN ONZE KINDEREN 
door Hans Zulliger 	 geb ƒ 7,50 
Ingeleid door Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter. — Vertaald door R. Schulte Nordholt-Treep. Een instructief boek voor alle opvoeders. 

HET ABC DER OPVOEDING 
Een serie praktische handboekjes voor ouders en andere opvoeders. 
1. Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter: De vader van het kind, 2e druk . . . geb. f 2,25 
2. Prof. Dr. Th. Hart de Ruyter: Moeders en kinderen, 2e druk . 	„ 	„ 2,25 
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3. R. Schulte Nordholt-Treep: Het kind als vervulling en als teleurstel- 
ling, 2e druk 	 geb 	ƒ 2,25 

4. C. Rmke: Het nerveuze kind (versch. 1963)  	I 	„ 2,25 

5. J. W. Klein: Het wil op school niet vlotten, 2e druk  	„ 2,25 

6. R. Schulte Nordholt-Treep: Het eenzame kind, 2e druk  	„ 2,25 

7. C. Leertouwer: Ons kind in zijn schoolklas  	„ 2,25 

8. Wilh. J. Bladergroen: Wie is "stout"?, 2e druk  	„ 2,25 

9. W. A. van Liefland Jr.: Geestelijk onder de maat?  	„ 2,25 

10. G. Mik: Onze nozems  	„ 2,25 

11. Wilh. J. Bladergroen: Bakvis en brasem, 2e druk  	„ 2,25 

12. Dr. J. W. Bruins: De tweeling  	„ 3,50 

Bij intekening op de serie (ten minste zes deeltjes) à f 1,90 (dl. 12 ƒ 3,-) 	 

Psychologie 

Dr. J. H. van den Berg: Dubieuze liefde in de omgang met het kind, 3e dr. gebr. f 3,90 

Dr. J. H. van den Berg: Het menselijk lichaam I, 4e druk 	 geb „ 14,90 

Dr. J. H. van den Berg: Het menselijk lichaam II, 3e druk  	„ 18,90 

Dr. J. H. van den Berg: Metabletica, of Leer der veranderingen, lle druk 	„ 14,90 

Dr. J. H. van den Berg: Over neurotiserende factoren, 5e druk . " gebr. „ 1,50 

Dr. J. H. van den Berg: Psychologie en geloof, 2e druk  	„ 3,25 

Dr. J. H. van den Berg: Psychologie van het ziekbed, 8e druk 	 3, 	„ 2,50 

Theologische, stichtelijke en andere uitgaven 

Ds. C. Aalders e.a.: Altijd Zondag, Deel I 	 geb f 7,50 

Ds. C. Aalders e.a.: Altijd Zondag, Deel II 	 „ 7,50 

Adolf Allwohn: Het genezende woord 	  

Karl Barth: Brief aan een dominee in de Duitse Democratische Republiek 

Karl Barth: De Zondag 	  

Dr. E. J. Beker: Libertas 
Jean-Daniel Benoit: Calvijn als zielzorger 
Dr. S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel: Catechetiek 	  

DR. H. BERKHOF: DE KATHOLICITEIT DER KERK . . . . geb. f 6.90 

Dit belangwekkende, nieuwe boek beoogt verheldering der begrippen, in het bijzon-
der t.a.v. de oecumenische gedachte. 

gebr 
geb  

fl 

„ 14,90 
„ 2,50 
„ 2,25 
„ 17,50 
„ 12,50 
„ 15,- 

Dr. H. Berkhof: Christus, de zin der geschiedenis, 4e druk 

Dr. H. Berkhof: Geschiedenis der Kerk, 6e druk 	 

Dr. H. Berkhof: God, voorwerp van wetenschap 

Dr. M. H. Bolkestein: Het Heilig Avondmaal 

. 	geb. f 11,90 
„ 9,90 

gebr  „ 1,50 
geb  „ 1,10 
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H. J. Bolkestein-van Binsbergen: Wederkerige onderworpenheid (bij 
25 ex. à f 1,60) 	 gebr 	1,90 
A. Braakman: Met de Christenheid van alle eeuwen 	 geb 

	
2,25 

Dr. H. A. Brongers: Oud-Oosters en bijbels recht  	
12,90 

Dr. J. de Bruijn: Thomas Chalmers en zijn kerkelijk streven 	 7,50 
Dr. J. J. Buskes: Zoetzuur  	

3,90 
Dr. R. Bijlsma: Kleine catechetiek  	

14,90 
Joh. Calvijn: De Artikelen 	 gebr 

	
2,25 

Henry Sloane Coffin: Het Avondmaalsgeheim der Prediking . 	. . geb. 	5,25 
0. Cullmann: Onsterfelijkheid der ziel of wederopstanding der doden? gebr. 	2,90 
0. Cullmann: Rooms-Katholieken en Protestanten 	 geb 

	
2,90 

Dr. W. F. Dankbaar: Calvijn, zijn weg en werk  	
14,50 

H. C. Dodd: De apostolische prediking en haar ontwikkelingsgang 	 5,90 
Ds. Jac. van Dijk: Hebt 117 even .  ? 	

1,90 
Dr. M. J. Elzinga (arts): Heil en genezing  	

3,50 

Serie Ethische Verkenningen 
Dr. E. L. Smelik: De ethiek in de verkondiging 	 geb f 6,50 
Dr. J. de Graaf: De ethiek van het immoralisme  	,7 5,50 
Dr. P. J. Roscam Abbing: Ethiek van de geldbesteding . . 	 9,90  
Bij intekening op de gehele serie resp. à f 5,90; f 4,90; f 9,-. 

W. Faber: Wijsgeren in Nederland 	 geb  f 6,90 
Dr. Armand Fiolet O.F.M.: Een kerk in onrust om haar belijdenis, 2e druk 	„ 7,50 
Reginald Fuller en Richard Hanson: Rome: wij raden het af . . . . 	,, 6,90 
Dr. W. F. Golterman: Eén Heer, één Kerk  	„ 7,90  
Dr. W. F. Golterman: Het karakter van de eenheid van Christus' Kerk gebr. „ 1,50 
Dr. Joh. de Groot (t) en Dr. A. R. Hulst: Macht en Wil 	 geb 	„ 7,50 
H.W.S.: Nieuw Bijbels Dagboekje, 18e druk  	„ 4,50 
Dr. Th. L. Haitjema: Nederlands Hervormd Kerkrecht  	7, 7,50  
Dra. M. E. Heijboer-Barbas: Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger 
eeuwen 	 „ 5,50 
balie da Costa   gebr. „ 2,50 
Okke Jager/Kees van Lent: Kerkconcert en kwinkslagwerk 	 geb. „ 3,50 
Ds. J. H. C. Kamsteeg: Stille vertroostingen, 2e druk  	„ 5,90 
Dr. J. Koopmans: Nieuwe Postille, 2e druk  	Pf 7,50 
Dr. H. Kraemer: De plaats van godsdienstwetenschap en godsdienst- 
fenomenologie in de Theologische Faculteit 	 gebr „ 2,90 
Dr. H. Kraemer: Waarom nu juist het Christendom? 	 geb „ 7,90 
Dr. A. P. van der Made: Kerk en Jeugdzorgwerk 	  gebr. „ 12,90 
Dr. C. W. Mtinnich en Dr. G. C. van Niftrik: Hervormd-Luthers gesprek 
over het Avondmaal 	 geb „ 11,90 
Dr. G. C. van Niftrik: Kleine Dogmatiek, 5e druk  	„ 19,90 
Dr. G. C. van Niftrik: Zie, de mens' 	 „ 9,90 
M. E. Ouwehand: Het groeiende Kruis

" 	
„ 5,90 

M. E. Ouwehand: Ontmoetingen met Christus, 4e druk .   gebr. „ 1,90 
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SERIE BIJBEL EN ARCHAEOLOGIE 

(De prijs bij intekening is ten minste 10% lager dan bij losse afname.) 

André Parrot: Op zoek naar een verzonken wereld. Inleidend deel. 
2e druk. Buiten serieverband 	  
Bij intekening 	  

André Parrot: De zondvloed en de ark van Noach. Deel 1. 2e druk 	 
Buiten serieverband 	  

geb f 
„ 

„ 

7,50 
6,75 

3,90 
Bij intekening 	  „ 3,50 

André Parrot: De toren van Babel Dl. 2. 2e dr. Buiten serieverband „ 3,90 
Bij intekening 	  „ 3,50 

André Parrot: Ninevé en het Oude Testament. Deel 3. 2e druk 	 
Buiten serieverband 25 4,75 
Bij intekening 	  97 4,25 

André Parrot: De tempel van Jeruzalem. Dl. 4. Buiten serieverband 55 5,- 
Bij intekening 	  55 4,50 

André Parrot: Golgotha en het Heilige Graf. Dl. 5. Buiten serieverb. 55 5,25 
Bij intekening 55 4,75 

André Parrot: Samaria. Deel 6. Buiten serieverband 	  95 5,90 
Bij intekening 	  5,25 

André Parrot: Babylon en het Oude Testament. Deel 7. Buiten 
serieverband 95 7,25 
Bij intekening 	  52 6,50 

André Parrot: De schatten van het Louvre en de Bijbel. Deel 8 	 
Buiten serieverband 7,90 
Bij intekening 	  55 7,25 

Henri Michaud: Op steen en klei. Deel 9. Buiten serieverband 53 55 5,90 
Bij intekening 	  53 52 5,25 

Pierre Montet: Egypte en de bijbel. Deel 10. Buiten serieverband 55 55 7,25 
Bij intekening 	  55 55 6,50 

Edmond Jacob: Ras Sjamra en het Oude Testament. 	Deel 11 	 
Buiten serieverband 5,90 
Bij intekening 	  55 5,25 

Théo Preiss: De rechtsgedachte in het evangelie van Johannes . . . . gebr. f  1,90 

Prof. H. Ch. Puech en Prof. Dr. G. Quispel: Op zoek naar het Evangelie 
der waarheid (de Codex Jung) 	 geb „ 2,90 

Jhr. H. de Ranitz: De moed om ongelukkig te zijn, 2e druk  	„ 4,90 

Dr. A. J. Rasker: Christelijke Politiek  	 3,90  

Dr. A. J. Rasker: Gezondheid, gebed, genezing 	 52 	 25 3,25 

Dr. M. van Rhijn: Gedachten en gestalten uit de Evangeliën, deel III . 	 „ 8,90 

Alfred Ringwald: Leer mij bidden (Dagboek). Bewerkt door Dr. A. C. D. 
van den Bosch 	  

S. P. de Roos: Postille uit het Oude Testament 	 

Dr. A. A. van Ruler: Bijzonder en algemeen ambt 

Dr. A. A. van Ruler: Het Onze Vader 	 geb „ 2,50 

Dr. A. A. van Ruler: Kerstening van het Voorbereidend Hoger en Mid- 
delbaar Onderwijs  	„ 2,25 

Dr. A. A. van Ruler: Theologie van het Apostolaat 	 „ 2,25 

Karl Schenkel: De getekende bijbel ........ 	 gebr. „ 2,90 

Dr. W. J. B. Serfontein: Die Psalm as Kerklied  	„ 10,- 

55 7,90  

55 	 55 5,90  
gebr „ 3,50 
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Dr. W. Sikken: Uit en bij de brief aan de Galaten 	  geb f 5,90 
H. G. Steinberg, H. L. C. Schiltz, W. Lutjeharms, J. M. van der Linde: 
Zinzendorf 	  gebr „ 4,90 
Dr. P. A. van Stempvoort: Decorum, orde en mondigheid in het N.T. 	. 	. „ „ 1,50 
Dr. P. A. van Stempvoort: Waarheid en verbeelding rondom het Nieuwe 
Testament, 2e druk 	  geb „ 7,90 
Dr. P. A. van Stempvoort: Zondagavond halfacht 	  gebr „ 2,50 
Hans-Joachim Thilo: Overwinning van tweespalt 	  geb. „ 12,90 
H. C. Touw: Het Evangelie en de moderne mens 	  „ 2,50 
Ds. H. A. Visser: Ik gedenk U uit het land der Jordaan 	  „ 8,90 

DS. H. A. VISSER: PERSPECTIEF (Bijbels Dagboek). Tweede, geheel aan deze 
tijd aangepaste druk 	  geb. f 7,90 

Dr. W. A. Visser 't Hooft: Tot eenheid geroepen 	 geb 	„ 5,90 

DR. H. de Vos: Het Christendom en de andere godsdiensten . 	. 	geb. 	f 11,90 
Een waardevol, nieuw boek over de verhouding van het Christendom tot de 
niet-christelijke religies. 

Dr. H. de Vos: Inleiding tot de Ethiek, 2e druk 	 geb 	f 8,90 
Dr. H. de Vos: Inleiding tot de wijsbegeerte, 3e druk „ 14,90 
Dr. H. de Vos: Nieuwe Testament en Mythe 	 gebr 	„ 3,50 
Dr. Th. C. Vriezen: Geloven en vertrouwen 	 „ 	„ 1,50 
Dr. A. de Willigen: Onze zieken 	  geb 	„ 1,90 
Dr. A. S. van der Woude: Uittocht en Sinaï 	 gebr 	„ 1,50 
Ds. H. H. W. Zegerius: Soldaat van Christus 	 „ 0,75 

DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT 

Bij 	intekening 	per 	deel 	resp. 	ƒ 13,50, 	f 15,75, 	f 14,50, 	f 19,50, 
f 12,—, f 11,50, f 3,25. 

f 9,50, 

Dr. M. H. Bolkestein: Het verborgen Rijk. 
Het Evangelie naar Marcus  	Los 	geb. f 14,90 
Dr. A. F. N. Lekkerkerker: De brief van Paulus aan de 
Romeinen I (Romeinen 1-8)  	32 „ 17,50 
Dr. H. van Oyen: De brief aan de Hebreeën, 3e druk . 	22 	 22 „ 15,90 
Ds. F. J. Pop: De tweede brief van Paulus aan de Corin-
thiërs, 2e druk „ 21,50 
Dr. E. L. Smelik: De brieven van Paulus aan Timotheils, 
Titus en Filémon (De wegen der Kerk), 3e druk . 	. 	. „ 10,50 
Dr. E. L. Smelik: De weg van het Woord. Het Evangelie 
naar Johannes, 2e druk  	25 „ 13,90 
Dr. P. A. van Stempvoort: De brief van Paulus aan de 
Galaten (Oud en Nieuw) 2e druk 	  „ 12,90 
Dr. G. J. Streeder: De Gemeente in. Christus Jezus. De 
brief aan de Philippenzen  	22 „ 3,75 
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Studieboeken, catechiratieboekjes enz. 

Catechismus of Onderwijzing in de Christelijke leer, die in de Nederlandse Gere- 
formeerde Kerken en Scholen geleerd wordt. Met teksten 	  0,35 
25 ex. f 8,25; 100 ex. f 31,—. 

A. Hellenbroek: (Dusgenaamd Groot Hellenbroek) Voorbeeld der goddelijke waar- 
heden voor eenvoudigen 	  „ 0,65 
25 ex. à f 0,60; 100 ex. à f 0,55. 

Idem, idem, (Dusgenaamd Klein Hellenbroek) 	  „ 0,50 
25 ex. à f 0,45; 100 ex. à f 0,40. 

Kort begrip der Christelijke religie, met de voornaamste bewijzen der Heilige 
Schrift en een aanhangsel over de Wet des Heren 	  „ 0,45 
25 ex. à f 0,40; 100 ex. à f 0,35. 

Ds. A. van Es: "Voor God wil ik belijden" ... Buitengewoon praktisch ingedeeld 
boekje voor de Belijdeniscatechisatie  	„ 0,90 
Bij afname van 25 ex. à f 0,80. 

K. G. Jansma: Bijbels allerlei voor school en catechisatie 	  0,40 

K. G. Jansma: Korte Kerkgeschiedenis voor school en catechisatie 	  0,45 

Dr. F. Bloemhof: De Bijbelse Boodschap, 3 delen, 3e druk, per deel geb. 3,90 

Mapje werkkaartjes 0,95 

Deze nieuwe methode is bedoeld voor de lagere klassen van middelbare scholen, 
voor ulo-scholen en daarmee gelijk te stellen inrichtingen van onderwijs. 

Dr. F. Bloemhof: Eenvoudig leerboek der Kerkgeschiedenis, 4e druk. Gebonden 55 6,90 

Dr. F. Bloemhof: Vragenboekje bij het eenvoudig leerboek der Kerkgeschie-
denis, 4e druk  	„ 0,60 

J. A. Steenbakker Morilyon Loijsen: Ik geloof 	  „ 1,90 
Eenvoudige, systematische uiteenzetting van de belijdenis der Kerk voor jonge 
en denkende mensen. 

Karl Schenkel: De getekende Bijbel 	  „ 2,90 
Teneinde nog meer scholen in de gelegenheid te stellen zich dit waardevolle boek 
aan te schaffen, verlaagden we de prijs van f 5,50 tot f 2,90. 
Lothar Schultze: Een reis door het land van de Bijbel. Vertaald door Anne de 
Vries. Ruim geïllustreerd. Voor school en zondagsschool 	  „ 1,25 

Dr. P. A. van Stempvoort: De kern van het Nieuwe Testament. Geïllustreerd . 	. „ 1,50 
Leerboek voor het bijbelonderricht ten dienste van Gymnasia, Lycea, H.B.S.'en 
en Kweekscholen. 

Dr. P. A. van Stempvoort: Geloven en leven 	  „ 1,50 
Korte formule van het christelijk geloof voor de hoogste klassen van Gymnasium, 
Lyceum, H.B.S. en Kweekschool, met toevoeging van 'n geestelijk zakwoordenboek. 

Dr. P. A. van Stempvoort: Naar het Heilig Avondmaal, 12e druk 	  „ 0,60 
Voorbereiding tot het afleggen van de Belijdenis des Geloofs in de Ned. Herv. 
Kerk. Bevat een groot gedeelte van de Kerkorde. 
D. ter Steege: Met één been in de kerk, bestemd o.a. voor de hoogste klassen 
van de middelbare scholen. Gebonden 	  „ 2,25 

R. L. Chambers en K. D. Robinson: Septimus. Latijns leerboek voor beginne- 
lingen. Bewerkt door Dr. A. Samsom. 2e druk. Gebonden 	  „ 3,50 

E. H. Goddard M.A. en John Cook M.A.: Caesariana. Latijns leesboek. Bewerkt 
door Dr. A. Samsom. Gebonden 	  „ 2,90 

Zestig leesstukken, ten dienste van het onderwijs in de Vaderlandse Geschiedenis 
op Gymnasia, H.B.S.'en en Kweekscholen, bijeengebracht door Dr. A. G. van 
Opstal en Dr. J. Roelink, 2e druk. Gebonden 	  „ 4,90 
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NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL VEREENIGING 

Voorlichting 
en 

materiaal 

Voor 
kleuterschool 

zondagsschool 
catechese 

KERSTFEEST 

Een greep uit hetgeen U ten dienste staat: 

4 verschillende liturgieën: voor Zondagsschool (groot 
en klein), voor school en voor kleuterschool 
kerstkaarten en -platen 
verschillende soorten diorama's 
uitprik-diorama 
uitprik-kerkje, tegelijkertijd lantaarntje 
30 verschillende kerstverhalen à f 0,50 
16 verschillende kerstspelen á f 0,50 
Verder filmstrips, flanelplaten, 
allerlei inpakmateriaal, geschenken voor leiding, enz. 

VOOR HET GEHELE LEERJAAR 

Zeer ruime sortering uitdeelplaten en -plaatjes 
Vanaf het kleinste formaat, per vel, tot mooie grote 
platen, die de kinderen kunnen ophangen. 
Maar ook allerlei ander ultdeelmateriaal als albums-
kleurkaarten, verjaardagskaarten en -platen, absentie-
kaarten e.d. - 
Flanelplaten, ruim 150 stuks: Oud- en Nieuw testament, 
zang, tempel, tabernakel, e.a. 
Muziekinstrumenten, als blokfluiten, triangels, tamboe-
rijnen, bellestokjes, 
Landkaarten 
Studieboekjes voor de leiding 

VOORLICHTENDE ORGANEN 

Kind en Zondag — voor de zondagsschoolleiding 

Klankbodem — voor school, kleuterschool, catechese, 
jeugdclubs 

Onze Zondag — jeugdblad 

NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL VEREENIGING 
BLOEMGRACHT 79 - AMSTERDAM - TELEFOON (020) 24 40 20 

Onze TENTOONSTELLING van alle hulpmiddelen is 
dagelijks geopend van 9-6 uur en 's zaterdags als regel 
van 9-1 uur. 
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DE KINDEREI 

DE 

_Fiero Jeugd-pockets 

Pittige boeken voor jongeren 

Groot formaat. Fris. Modern. Geplasticeerd j 1,50 
per stuk. Omvang 160 blz. 

1 Ab Visser: Ballingschap in St. Tropez 
Jongensboek 14-18 jaar. 
Boeiend, goed "gezouten" zeemansverhaal. 

2 M. Kapitein: Wij buigen nooit 
Jongensboek 12-16 jaar. 
Jonge Nederlandse verzetsstrijders in actie. 

3 A. Grimme: De dolle Driessen 
Jongensboek 10-14 jaar. 
Vrolijk, fris avonturenboek. 

4 C. Th. Jongejan-de Groot: 
Deining in het doktershuis 

Meisjesboek 14-18 jaar. 
Levenslustig verhaal over een doktersgezin. 

5 Jo Kalmijn-Spierenburg: 
De kinderen van de Steinalp 

Jongens- en meisjesboek 12-16 jaar. 
Ontroerend verhaal over kinderen in een Zwitsers 
bergdorp. 

6 Nel Verschoor-van der Vlis: Tegenwind 
Meisjesboek 14-18 jaar. 
Spannende belevenissen van twee moedige meisjes 
in bezettingstijd. 

7 Nel Verschoor-van der Vlis: Wind in de zeilen 
Meisjesboek 17-20 jaar. 
De moeder van Lot overleed in een Japans kamp. 
De hereniging in Nederland betekent ingrijpende 
veranderingen. 

8 Heleen van Ramshorst: Als je maar durft! • 
Meisjesboek 14-18 jaar. 
Jonge mensen met durf en ondernemingsgeest slaan 
zich erdoor. 

9 Klaas van der Geest: De schrik der Wadden 
Jongensboek 12-15 jaar. 
Spanning en avontuur met stropers en smokkelaars. 

10 J. Stolk: Een vreemde expeditie 
Jongensboek 14-18 jaar. 
Een jonge journalist vliegt naar Cairo.Een bijzonder 
spannende tocht door de woestijn volgt. Groot is 
zijn verbazing als hij ontdekt dat de expeditie 
waarvan hij deel uitmaakt zich meer voor de 
wapensmokkel dan voor de wetenschap interesseert. 



coA teug* 

kis Fifa 
en zijn 

kinderen 

JEt NEM VERDIENEN 

Cor Bruijn: 	AUSTRALIË, DOE OPEN! 

Deel I: 
IN DE GREEP VAN DE WILDERNIS 
Jongensboek 12 jaar en ouder. Geb. f 6,90. 

In 1963 verschijnt het tweede deel onder de 
titel: 
AAN DE WILDERNIS ONTWORSTELD 

"In de greep van de wildernis" is in één woord een pracht-
boek. Het is ook een eerlijk boek. Het beschrijft geen ver-
zonnen, sensationele misdaden, maar het geeft de meeslepende 
belevenissen weer van een expeditie door de binnenlanden 
van Australië. 
We ontmoeten kerels die met ware mannenmoed een eer-
lijke, harde strijd voeren tegen hindernissen van velerlei 
aard in een moeilijk land met een weerbarstige natuur. 
Een dergelijk boek verschijnt slechts zelden! 

Anne de Vries: REIS DOOR DE NACHT 

Omvang 608 blz. 2e druk. Ruim geïllustreerd. Geb. f 8,90. 
Vier delen in één band. 
Een onvergetelijk boek over de oorlog en het ondergrondse 
werk waartoe de besten van ons volk in staat waren. 
Een onvergetelijk boek ook omdat het zonder persoonsver-
heerlijking en zonder sensatie op eerlijke wijze vertelt wat 
er zich in de lange nacht van de bezetting afspeelde. In 1940 
ging ons volk de duisternis in. De storm stak op, gelukkig 
gevolgd door het ochtendgloren en een nieuwe dag. 
Een boek voor het hele gezin. 

Anne de Vries: PANOKKO 

Omvang 360 blz. 3e druk. Ruim geïllustreerd. Geb. f 6,90. 
Drie delen in één band. 
Voor jongens en meisjes van 10 jaar en ouder. 
De boeiendste Indianenverhalen, die men zich kan denken. 
Begerenswaardig voor jong en oud! Het verhaal vertelt de 
vele wisselvallige belevenissen van een Indianengezin in het 
oerwoud. 

Cor Bruijn: 	NILS EIRA EN ZIJN KINDEREN 

Omvang 384 blz. Ruim geïllustreerd. Geb. f 6,90. 
Drie delen in één band. 
Voor jongens en meisjes van 12 jaar af en verder voor alle 
leeftijden. 
Een boeiend, zeer interessant boek over de belevenissen van 
een Laplands gezin tijdens de bezetting. De familie moet 
evacueren en de twee zoons worden door de Duitsers met 
onbekende bestemming weggevoerd. Hun vlucht, hun moei-
lijke tocht naar Kautokeino, hun aankomst bij oom Anders 
en ten slotte de terugkeer van een hunner naar zijn geboorte-
land vormen een geschiedenis, die de aandacht van jong en 
oud gespannen boudt. 
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