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UIT DEN HELDENTIJD 
VAN ISRAEL. 

VRIJ BEWERKT NAAR HET ENGELSCH 

DOOR 

A. VAN OS. 
Prijs ingenaaid f 0.50, gebonden f 0.75. 

Tusschen het laatste boek van het Oude Testament en het eerste 
van het Nieuwe, ligt een tijdruimte van een viertal eeuwen. Die 
eeuwen waren rijk aan belangrijke gebeurtenissen, zoowel voor het 
volk Israël en voor de geschiedenis der wereld, als voor de komst 
van het Godsrijk. 

Inch_ zwijgt de Heilige.  Schrift o_ver dien tijd_ Willen wij weten 
wat daarin is geschied, dan moeten wij andere bronnen raadplegen. 
In navolging van de Engelsche schrijfster A. L. 0. E., en gebruik 
makende van hare veelzijdige studie over dit tijdperk, heeft de heer 
A. VAN Os bovengenoemd boekje geschreven. Dat hem, den zendeling 
onder Israël, zijne uitgebreide kennis van Joodsche toestanden en 
Israëls geschiedenis, daarbij goede diensten hebben bewezen, behoeft 
wel geen betoog. 

In helderen stijl geschreven, beknopt en toch duidelijk, is dit 
boekje eene uitnemende handleiding voor iederen onderwijzer of 
iedere onderwijzeres eener Zondagsschool of Christelijke Dagschool; 
allereerst om zichzelf van het minder bekende tijdvak uit Israëls 
geschiedenis nader op de hoogte te stellen, — maar ook om hiervan 
gebruik te maken bij het geven van onderwijs. 

Opdat niemand verhinderd zij zich dit uitnemende werkje aan 
te schaffen, is de prijs uiterst laag gesteld, en wel op f 0.50 ingenaaid, 
f 0.75 gebonden. 't Spreekt vanzelf dat de halve-prijs-voorwaarde 
der Zondagsschooluitgaven hierop niet van toepassing kan zijn. Daar 
menigeen 't evenwel gaarne als herinneringsgeschenk zal willen geven 
aan leerlingen die de school verlaten, wordt de prijs bij bestelling van 
minstens 25 ex. gesteld op f 0.35 ingenaaid, f o.6o gebonden. 



G. F. CALLENBACH 
UITGEVER 

NIJKER K. 

Met meer vrijmoedigheid dan ooit te voren durf ik ditmaal mijn Catalogus van boekwerken 
voor de jeugd aan het Christelijk publiek aanbieden. In meer dan één opzicht toch mag ik op 
belangrijke verbeteringen wijzen. 

Bood ik verleden jaar enkele mijner uitgaven gecartonneerd aan, tegen verhooging van 
5 cent per exemplaar, thans lever ik alle boekjes van 30-50 cent 1) gecartonneerd en voorzien 
van linnen rug, en wel zonder verhooging van prijs. Niet slechts zijn deze boekjes 
daardoor veel steviger, en dus duurzamer geworden, doch ook hebben zij in uiterlijk aanzien 
veel gewonnen. 

Verleden jaar gaf ik eene nieuwe serie Bijbelsche boekjes en prenten, die helaas, doch 
terecht, niet konden voldoen aan de verwachting van 't publiek. Schoon de inhoud uitnemend 
was, de illustraties lieten wel wat te wenschen over. Thans worden deze tegen belangrijk 
verminderden prijs opgeruimd (zie pag. 16), en werden nieuwe Bijbelsche boekjes en prenten 
gedrukt, die ik, niet alleen wat den inhoud, maar ook wat de uitvoering betreft, met volle 
vrijmoedigheid durf aanbieden. 

Door aankoop van andere uitgevers werd ik eigenaar van eenige uitnemende boekwerken, 
zeer geschikt voor bibliotheken en als geschenken aan ouderen ; deze boeken heb ik niet alleen 
belangrijk in prijs verminderd, doch ze bovendien in dezen Catalogus opgenomen, waardoor ze 
dus ook verkrijgbaar zijn gesteld op de buitengewoon voordeelige voorwaarden, waarop mijne 
Zondagsschool-uitgaven worden aangeboden. 

Bijzondere zorg werd besteed aan de nieuwe uitgaven voor dit jaar, zoodat deze 
niet slechts kunnen wedijveren met het beste wat hier te lande aangeboden wordt, doch ook 
de vergelijking met de zoo hoog geroemde buitenlandsche persproducten kunnen doorstaan, 
zoowel wat uitvoering, als wat prijs betreft. En wat den inhoud aangaat, zoo behoeven onze 
Nederlandsche kinderschrij vers en schrijfsters over 't algemeen voor de buitenlandsche niet 
onder te doen. Tal van deskundigen bevestigen dit. 

Een rijke verzameling is 't, die ik ditmaal aanbied. Niet minder dan 43 Zondagsschool-
boekjes kwamen dit jaar, 't zij voor 't eerst, 't zij in herdruk, bij mij van de pers. Verder 17 
nieuwe Kinderprenten, terwijl ik bovendien als op iets geheel nieuws mag wijzen op de 4 
Krijtteekeningen van den Heer Mondriaan, genoemd op pag. 14. Wel is dit eene kostbare onder-
neming, doch 't vertrouwen dat tal van Zondagsschoolbesturen zich deze gaarne zullen aan-
schaffen tot opluistering van, en als hulpmiddel bij de kerstfeestviering, heeft mij de bezwaren 
die zich voordeden, doen overwinnen. Vooral hebben hiertoe medegewerkt de talrijke bewijzen 
van belangstelling en instemming, welke ik reeds vóór de verschijning voor deze onderneming 
mocht ondervinden. 

1) Op een paar uitzonderingen na, die dan echter afzonderlijk vermeld zijn. 
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Evenals vorige jaren werden ook nu weder overdrukken gemaakt van mijne nieuwe uitgaven, 
welke ik in 3 deelen, onder den titel „ Winterbloemen" vereenigde. 

Deze overdrukken zijn bestemd om Zondagsschoolonderwijzers op gemakkelijke wijze in 
kennis te stellen met den inhoud mijner nieuwe uitgaven. Voor elke op zichzelf staande Zondags-
school d voor elke vereeniging van Zondagsscholen stel ik gratis één ex. in drie deelen verkrijgbaar. 

Deze gratis en franco toezending geschiedt tegen inzending van het formulier, dat zich in 
dezen Catalogus bevindt, mits dit behoorlijk is ingevuld en onderteekend, en f 0.25 voor port-
kosten is bijgevoegd. 
Deel I. bevat de boekjes van f 0.12112 —f 0.30, uitgezonderd de Bijbelsche boekjes. 
Deel II. bevat de boekjes van f 0.35 —f 0.50. 
Deel III. bevat de boekjes van f 0.60—f 0.90. 

Daar aan elke Zondagsschool of elke Vereeniging van Zondagsscholen in één gemeente 
slechts 1 ex. gezonden kan worden, zijn voor hen die er meer verlangen, exemplaren verkrijgbaar 
á f 1.— per deel. 

Natuurlijk vervalt deze aanbieding, zoodra de voorraad is uitgeput, terwijl in geen geval 
aan aanvragen om gratiszending na 1 December inkomend, zal worden voldaan. Portkosten, 
ingezonden voor aanvragen die niet uitgevoerd kunnen worden, zend ik omgaand terug. 

Voor uitdeelingen wordt al het op pag. 3-13 vermelde geleverd tegen de helft van de 
genoteerde prijzen; als zijnde voor uitdeelingen worden beschouwd bestellingen van minstens 
f 10.— waarde bf van minstens 25 exemplaren, onverschillig of men boekjes, tekstkaarten of 
platen bestelt. (Een map met 8 tekstkaarten wordt hierbij als één exemplaar beschouwd.) 

Op banden wordt geen prijsvermindering toegestaan. 
Boekjes, waarachter geen prijs van band vermeld staat, zijn niet gebonden verkrijgbaar. 
Ter inzage worden alle gewenschte boekjes franco toegezonden, mits men ze ook franco 

"terugzesde, uitgezonderd gebonden boeken, daar de bandjes door het heen en weer zenden te 
veel lijden. 

N.B. De vele oplichterijen waaraan tegenwoordig ieder die Zijne artikelen publiceert, blootstaat, en 

waarvan de uitgever dezer boekjes ook reeds een en andermaal de dupe werd, deden hem 

besluiten, om aan hem geheel onbekende personen niet anders te verzenden dan tegen vooruit-

betaling of als verrekenpakket. 

Verklaring der verkortingen. 

K. 	beteekent Kerstverhaal. 
P. 	)7 	Paaschverhaal. 
G. 	57 	Geschiedenis, 't zij Vadert. of algem. 
Z. G. 	Zendingsgeschiedenis. 
K. G. 	2, 	Kerkgeschiedenis. 
J. 	)2 	voor Jongens. 
M. 	12 	voor Meisjes. 

Boekjes waarbij geen letter staat zijn zoowel voor jongens als meisjes, en geschikt voor 
alle gelegenheden. 

De met een • geteekende boekjes zijn dit jaar nieuw verschenen. 
Boekjes waarachter band vermeld staat, zijn gebonden verkrijgbaar tegen verhooging van 

den genoteerden prijs. 
Alle solide Boekhandelaren nemen bestellingen aan. 
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Voor uitdeelingen worden alle boekjes en platen, bij 
bestelling van minstens 25 stuks, voor de helft der ge-

noteerde prijzen geleverd. 

Zondagsschooluitgaven   
VAN 

G. TE NIJKERK. 
cn 

Alle boekjes in volgorde der prijzen. 

F. CALLENBACH 

11 	 Jan de Lapper. 2e dr. G. 
g? • 13 	11 	 Teleurstelling en verrassing. 2e dr. 
• 14 J. P. v. d. Maas Jr. De kleine Adolf op het Kerstfeest. 2e dr. K. 
a> • 	15 C. P. Schintelndreiklr. De Heer verlaat de zijnen niet. 4e dr. 
• 16 71 	 Het kind in de kribbe. 4e dr. K. 

17 E. J. Veenendaal. De grot der Hugenoten. 3e dr. K. G. 
18 J. Verhagen Jr. De apostel van het Noorden. 2e dr. K. G. 

• 19 P. Visser Czn. Een arme slavin, die rijk werd. 2e dr. Z. G. 
• 20 Mevr. Wildeboer. Hendrik Peters. 2e dr. 
na 

Boekjes van 10 cent 
o met geïll. omslag en zwart of tintdruk plaatje. 

• 21 Adelpha,. De koninklijke wet. 2é dr. 
132 	22 J. van Bergen. Tom, of de kracht van den Bijbel. 

23 Betsy. De gelijkenis van den Zaaier. 2e dr. 
• 24 	71 	Een kerstfeestviering in het schuurtje. 3e dr. 
• 25 	17 	De herder en het schaap. 3e dr. 

26 	77 	Laura. 2e dr. P. 
27 Corna. De overbuurtjes of verschillende rijkdom. 2e dr. M. 
28 Eduard. Tot in den dood getrouw. 2e dr. K. G. 
29 E. Gerdes. De satijnen das. P. 
30 G. L. }lansen. Het nieuwe leven. 2e dr. P. 
31 Hermanna. Op den Lindenhof. K. 

De met een • gemerkte boekjes zijn dit jaar NIEUW verschenen. 

453 	
Boekjes van 71 2 cent 

O met geïllustreerd omslag en zwart plaatje. 

1 W. G. Aldershof. Kees de koetsier. 2e dr. K. 
2 Anthonius. Uit nood gered. 2e dr. K. 

a)▪ 	3 Betsy. Immanuël, God met ons. 2e dr. K. 
.• 4 	„ 	Maaike, of zonder tevredenheid geen geluk. 2e dr. M. 

rr) 	5 Eduard. Bedreigd, maar veilig. 2e dr. K. G. 
to  • 6 Elisabeth. God heeft u lief. 2e dr. 

• 7 E. Gerdes. Maar één minuutje. 2e dr. M. 
8 Johanna. Klein Leentje, of Eere zij God. 2e dr. K. 

▪ 9 Josine. Een kindergebed. 2e dr. 
10 Maria L. Armoede en rijkdom. K. 
11 J. C. Luitingh. Gods voorzienigheid. 2e dr. K. 

• 12 



32 A. J. Hoogenbirk. Verloren tot behoud. 
33 Johanna. Een God die wonderen doet. 2e dr. P. 
34 11 Licht in de duisternis. 2e dr. K. 
35 17 Niet snoepen. 2e dr. K. 
36 11 Vrede op aarde. 3e dr. K. 
37 „ Vreest niet. 2e dr. P. 
38 P. J. Kloppers. Arme rijken, rijke armen. 2e dr. K. 

13 
aai 

43 J. H. v. Linschoten. Wat de liefde van Christus vermag. 2e dr. 
s.. 	 Wd 	41 J. C. Luitingh. De bijbelcolporteur in Oostenrijk. 4e dr. K. G. 
A 	45 	73 	 De Heere zij met u! 2e dr. K. 
• 46 	 De kleine luciferskoopman. 2e dr. K. 	 o• 

r.--1 Z.1 	 9, 	 rn 47 	 De waard uit »Zeemanshoop«. 	 ...t. 04 	 71 	 CD 
g> • 48 	77 	 Een angstige kerstavond in het woud 2e dr. K. 	 .. 
7  
> 49 	77 	 God verlaat zijn kinderen niet. 3e dr. 	 o 

	

is 	 cra 
.0 	50 C. P. Schiittelndreiër. Iets voor jeugdige vrienden en vriendinnen der Zondagssch. 10e dr. ,... 

51 E. J. Veenendaal. De bijbel van het herdersdal. 2e dr. K. G. 	 rn  
'd s.. 	52 	17 	 Gods voorzienigheid. 2e dr. 	 o ...t. • 53 J. Verhagen Jr. Hendrik Voes. 4e dr. K. G. 

54 R. H. Walda. Harmen Kikstra of strijd en overwinning. 2e dr. J. 	
go c.. 	 o 

t, o o 
De volgende boekjes, tot die van 50 cent, zijn voorzien van ge- 2. 

illustreerd omslag en een of meer plaatjes in KLEURENDRUK. Het (1)  .) 
t4  aantal plaatjes hangt af van den prijs. 	 ^ 

.m 	 o o o 

	

._ __0 	 Boekjes van 121.2 cent. ..,  

..m • 	55 Betsy. De Heer is waarlijk opgestaan. 3e dr. P. 	 B o 

.9 	56 	„ 	Gabriël, de kleine Evangelist. 3e dr. 	 .-s 
UI 

57 	„ 	Het verdwaalde lammetje. 	 d. In 	 (D 
N 	58 Elisabeth. Grootjes kerstgeschenk. 2e dr. K. 	 ..» 
W 	59 Gerard. Gekke Manus. J. 	 o• d o .2.), • 60 A. 3. Hoogenbirk. Des Heeren weg. 	 o 

9 
u) 	61 	77 	 Onverwacht en ongedacht. 3e dr. J.  
'E  i» 62 P. J. Kloppers. Wat doet gij voor Mij? 3e dr. P. 	 o d 
• 63 Wilh. Riem Vis. Nelly, de kleine wildzang. M. 	 o 

mo 
d 64 C. 1'. Schattelndreiër. Het gezegend Kerstfeest. 5e dr. K. 
> ..i. 

• 65 Ernst Schrill. Het kerstfeest van den schaapherder. K. 	 (D  
ti) 	 cra o • 66 A. Verhorst. Niet geteld. 3e dr. 	 o .... 	 c 

'ru 	 o 
..... 	 d 

A 
d d 	 Boekjes van 15 cent. 

g.-.T. 	67 D. Alcock. De kleine zendelingen. Z. G. 
I:q 	68 	91 	Het geschenk van den Czaar. 

• 69 Anna. Kleine Johannes. 2e dr. 
70 Betsy. Hebt uwe vijanden lief. 2e dr. 
71 	17 	Mijn zusje. 2e dr. 
72 Eduard. De getrouwe getuigen. K. G. 
73 	72 	Hoe de Heere zorgt. 
74 Elisabeth. Liefde overwint. J. 
75 	1, 	Een kerstfeestviering in 1899. K. 
76 A. J. Hoogenbirk. Uit grootvaders jeugd. 3e dr. G. 
77 A. van Huishorst. Een dure les. 
78 Jacobus. Twee weken in doodsangst. J. 

39 71 Het morgenrood in het Zuiden. 2e dr. 
40 )1 In den strik. 2e dr. J. 
41 11  Mijn naaste. 2e dr. K. G. 
42 Ir Vurige kolen op 's vijands hoofd. 2e dr. 
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• 79 Johanna. Aan het Scheveningsche strand. 
80 11 De reis van kleinen Flip. J. 
81 Een overwonnen vijand. P. 
82 17 Het kerstgeschenk. K. 
83 31 Het licht der wereld. P. 
84 11 Waarom Willem altijd zijn versje kent. 2e dr. J. 

• 85 Ida Keller. Een gezegend Paaschfeest. P. 
• 86 	11 	 Wreekt uzelf niet. J. 

87 P. J. Kloppers. Gekocht met zijn bloed. 2e dr. P. 
d 	88 Maria Laarman. Grietjes bloemen. M. 

89 Wilh. Riem Vis. Gered door een speld. 
90 E. J. Veenendaal. De bijbellezers van Salzburg. K. G. cu 

Boekjes van 20 cent. 
t., 	91 D. Alcock. Uit het land der Inca's. 

92 Bas. De zoon van den wijngaardenier. 2e dr. K. G. 
93 Betsy. De zoon van den visseher. J. 

	

94 	11 	liet gebed van een kind. 3e dr. J. 

	

+. • 95 	Recht door zee. 
96 11 Wie had dat gedacht. 2e druk. J. 

	

97 	„ Wien God bewaart, is wel bewaard. 2e druk. J. 
98 Elisabeth. Anneke. 2e dr. M. 

	

99 	11 	 Grietjes vader. 2e dr. M. 

	

100 	11 	 Het lied der engelen. 3e dr. M. 

	

1--1  • 101 	Het zilveren horloge. 3e dr. 
11 

	

102 	Zoo'n lafaard. J. 1)   
103 Johanna. De kinderen van dokter Sijmons. 

M 	104 11 	Het litteeken van Jo. J. 
o 105 	,, 	Tanta Martha's paaschgeschenk P. 

• 106 	„ 	Teruggebracht. M. 
•W • 107 Maria Laarman. Het huisje op de heide. 

108 H. J. v. Lummel. Heiligerlee. G. 
109 Nora. Arie's preek. 

" • 110 C. van Ophemert. Uw wil geschiede. 
o • 111 Wilh. Riem Vis. Blijde dagen. 

cn 

g 	 Geschiedenissen uit den Bijbel. 
cd 	 Prijs 20 cent 
bn 

	

	 Elk boekje met 4 gekt. plaatjes en geïll. omslag in kleurendruk. 

• 	112 Adelpha. Abraham, de vriend van God. 2e dr. 
+g • 113 	11 	Mozes, de getrouwe dienstknecht des Heeren. 2e dr. ri)  

CL)  • 114 91 	Daniël, of God is getrouw. 2e dr. 
115 Geertruida. Elia, de strijder voor Gods eer. 

pa 	116 	 's Heeren vroegste levensjaren. 
• 117 P. J. Kloppers. Doe gij desgelijks. 

Deze Bijbelsche Prentenboekjes zijn alle zeer fraai uitgevoerd, en onderscheiden zich 
gunstig van de serie, welke verleden jaar verscheen, en waarvan de plaatjes niet z66 goed 
konden voldoen, als ik gaarne gewenscht had. Die serie wordt dan ook, blijkens de zeer 
voordeelige aanbieding op pag. 16, tegen veel verminderden prijs opgeruimd. Vooral 
Zondagsschoolbesturen, die over weinig middelen te beschikken hebben, verwijs ik daarnaar. 
De inhoud, waarvoor de namen der schrijfsters reeds borg staan, werd door de gansche 
christelijke pers zeer geroemd. 

CD ri) 
CD 
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:ri  gecartonneerd en voorzien van linnen rug. 

Boekjes van 30 cent. 
--2' I.. 	131 Betsy. Wouter Mastberg, of een dubbel geboortefeest. P. 

4., a> 	132 J. P. Buisman. Twee gewichtige Zondagen. J. 
;c-:,' • 133 W. J. D. van Dijck (schrijver van »Selcart«). De Courantenjongen. J. 

0 134 Elisabeth. Nergens thuis. 2e dr. 
bi) 	135 A. J. Hoogenbirk. De bakkerszoon van Trier. K. G. 

..W 	136 Wilh. Riem Vis. Hoe Fanny gelukkig werd. —Cr -- 137
11 	 Levi, de boekenjood. J. ••••••  

co o 	139 Betsy. Ter elfder ure. 
140 P. Brouwer. God zoekt het verlorene. J. 

0 • 141 J. F. Buisman. Norsche Gijs. J. 
E 	142 A. J. Hoogenbirk. Te rechter tijd gegrepen. G. 

143 	 Wakker in alles. 
cd 	144 Ila. Lief en leed uit een meisjesleven. M. 
tr) • 145 „ Willem uit den kermiswagen. 
.9 	146 Wilh. Riem Vis. Door een onzichtbare hand geleid. 

147 	 Door vele tegenspoeden tot groote vreugde. M. 
(i) 	148 	 Keesje de zandman. 

cn 

-49 
cr) 	 Boekjes van 35 cent. 

138 J. van Bergen. De hoop beschaamt niet. 

6 

Boekjes van 25 cent. 

0 

a> ,0 
02 

c. 
a. 
a> 

41 

• 

118 D. Alcock. Wenzel, de arme student. J. 
119 Betsy. Het Oostersche nichtje. P. 
120 	„ 	Rika en haar buurjongen. 2e dr. K. 
121 W. J. D. van Dijck (schrijver van »Selcart«). Jaap's gebed. 2e dr. 
122 A. J. Hoogenbirk. De jonge vluchteling. 3e dr. K. G. 
123 A. van Hulshorst. De droefheid der wereld. 
124 11 	 Schipper Douma. 2e dr. 
125 Johanna. Een ontwaakt geweten. 
126 H. J. v. Lummel. De inneming van den Briel. G. 
127 Nora. Dokter Barnardo en Punch, de zakkenroller. 
128 Wilh. Riem Vis. De nachtwacht en zijn gezin. 
129 J. E. Schr8der. De vondeling. J. 
130 R. P. Sterkenburg. Jacob en zijne moeder. 

td 

CD 
C/3 ' 

.... .... 
De volgende boekjes, tot aan de serie van 60 cent, zijn stevig E 
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Boekjes van 40 cent. 
149 Betsy. Houten Klaas. 

• 150 	„ 	Voor vrijheid en voor recht. J. 
151 J. F. Buisman. De dorpsveldwachter. 
152 Het was maar een dagmeisje, door den schrijver van Selcart. M. 
153 A. J. Hoogenbirk. Mijn wegen zijn niet uw wegen. 
154 G. C. Iloogewerff. De priester van Pele. Z. G. 
155 Josine. Willem en Gretha. 
156 Ida Keller. Silvia, de bloem van het Zuiden. M. 

• 157 	 Tot vrijheid geroepen. 
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158 H. J. van Lummel. Het zegevierend Alkmaar. 2e dr.. G. 
159 	 Waterloo. 2e dr. G. 

• 160 Wilh. Riem Vis. Willem Reys en de zwavelstokkenkoopman. 
161 	,1 	Zwak en toch machtig. J. 
162 'nissen. Naar huis. 

Indien men minder dan 25 ex., maar voor eene waarde van minstens 
f 10.— bestelt, wordt ook halve prijs berekend. 

Ti 	 Boekjes van 45 cent. 
163 J. van Bergen. Gered uit grooten nood. 

g), 	164 	,, 	Verdoold, niet verloren. 
lil ,r2 • 165 J. F. Beisman. Het ontsluierd geheim. 	 ,t..., 

o 166 A. v. d. Plier. In den strijd. J. 	 et 
:17 • 167 	II 	 Overwonnen door geweld. J. 	 coot. 
12" 	168 A. J, Hoogenbirk. De droom van den monnik. K. G. 	 co ,4. 

. • 169 Johanna. Kaatjes overdenkingen. M. 	 0
›... 

4 
cii 	170 J. Posthumns. Het Princenboekske (zonder gekleurde plaatjes, doch met,118 portretten). aa 

171 C. P. Schattelndreiër. Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald. (Zonder 01. 
:1 plaatjes, doch met 50 plaatjes tusschen den tekst.) 14 	gekleurde 	 0' 

	

De twee laatstgenoemde boekjes zijn NIET gecartonneerd. 	 ;t
.1 

(13. 	 0 

kl De volgende boeken zijn met geïllustreerde omslagen en plaatjes 	a o .... 	 in zwart- of in kleurendruk. 	 CD 11) 
P 

O :2. 
0C) 

	

	 Boeken van 50 cent.  
De boeken, waarachter de prijzen van banden vermeld staan, zijn NIET gecartonneerd, 0o.  ..W o doch gebonden in linnen bandje verkrijgbaar, tegen verhooging van het vermelde bedrag. c2 O -4-Op banden wordt GEEN prijsvermindering toegestaan. 

172 D. Alcock. Koningskinderen. (Dit rijk geïllustreerde boek bevat de vier verhalen, van 0 
Alcock, genoemd onder de nrs. 67, 68, 91 en 118.) (Band 25 cent.) 	 o m oof) 

• 173 J. van Bergen. De edelmoedige wees. 2e dr. (Band 25 cent.) In 	 a. N 	174 Betsy. De vreugd ten top. Eene herinnering aan de blijde Septemberdagen van 1898. .,1)  

0 o (Met drie platen en een portret.) (Band 25 cent.) 
.a.), 	175 Betsy. Uit het leven. (Dit boek bevat de drie verhalen, genoemd onder de nrs. 94, g 
0 o 96 en 97), (Band 25 cent.) J. 	 K' .., 	 . e 	176 Elisabeth. Kinderleven. (Dit boek bevat de drie verhalen, genoemd onder de nrs. 98, 0 

99 en 100) (Band 25 cent.) M. 	 o 
O ..c) ca 	177 E. Gerdes. Een schat uit zee. 4e dr. J. ...i. 
• 178 A. J. Hoogenbirk. Door diepe wateren. G. 	 co no ci 	179 	,, 	Om een keizerstroon. G. 	 ag 

-n' .... 	180 G. C. Hoogewerff. Blandina en Ponticus. 2e dr. K. G. 	 •el 
4.. 	181 	f v 	 Ignatius, bisschop van Antiochië. 2e dr. K. G. 	 p a) 	182 If 	 Polycarpus, bisschop van Smyrna. 2e dr. K. G. 

183 J. P. v. cl. Maas. Kindergedichtjes. 
ril 	184 Wilh. Riem Vis. Rijken en armen ontmoeten elkander. 

185 E. Thorne. Van allen verlaten — en toch niet alleen. Vrij naar het Engelsch. (Band 
25 cent.) M. 

186 Mevr 0. P. Walton. Christoffel, de dienstknecht des Heeren. (Band 25 cent.) 

De volgende boeken zijn zeer aan te bevelen voor Bibliotheken. 
Boeken van 60 cent 

met geïll. omslag en plaatjes in zwart- of kleurendruk. 

187 G. van As. De broeders. G. (Band 25 cent.) 
188 J. van Bergen. De weezen, of de laatste bede eener moeder. (Band 25 cent.) 
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189 W. Brockhaus. Marion, of de bergpas van Angrona. 2e dr. K. G. (Band 25 cent.) 
190 P. Brouwer. Dagen van duisternis. G. (Band 25 cent.) 
191 	,, 	Een zeeman aan wal. G. (Band 25 cent.) 
192 J. P. Buisman. In eere hersteld. G. (Band 25 cent.) 
193 De firma Jacob Vreeswijk & Zoon. Door den schrijver van Selcart. 2e dr. (Band 25 cent.) 

• 194 Die gelooven, haasten niet. Naar het Engelsch, door Anthonia Margaretha. M. (Band 25 cent.) 
195 Elisabeth. 't Blijft Oranje Boven. Prachtuitgave. Omslag en 1 plaat in kleurendruk en 

5 platen in tintdruk. Uitsluitend ingenaaid verkrijgbaar. 
196 E. Gerdes. De vergelding. 3e dr. (Band 25 cent.) 

ti 	197 J. K. Haga. Jan van Kuyk Woutersz. K. G. (Band 25 cent.) 
o • • 198 A. J. Boogenbirk. God zoekt het weggedrevene. M. (Band 25 cent.) 

,M 	199 	17 	 Morgenlicht en middagzon. G. (Band 25 ct.) 
g. • 	200 G. C. Hoogewerff. De vrijbuiters van Kennemerland. G. (Band 25 cent.) 	 bi 
.0 • 	201 	11 	 Donkere dagen. G. (Band 25 cent.) 	 d::: 

(11 	202 J. Kassies. Een bidstond in het riet en zijn gevolgen. K. G. (Band 25 cent.) 	o• 

a 	
o ...4, 	 u, c., 	203 J. H. van Linschoten. De zwaardveger van Leiden. 3e dr. G. (Band 25 cent.) 	,.,- o 

204 J. C. Luitingh. De daden der Zeeuwen. 2e dr. G. Uitsluitend ingenaaid verkrijgbaar. ... 
205 Gooszen Schaffer. De Hofprediker van den Prins. G. (Band 25 cent.) 	 o 

cm 
C‘ • 	206 Selcart. Een episode uit de vervolging der Gemeente onder 't kruis. 3e druk. K. G. 

to 
.  (Band 25 cent.) .6.,  
c., 	207 liesba Stretton. De hut aan het strand. 2e dr. (Band 25 cent.) 	 o O' 

o 208 Uit den Franschen tijd. Door den schrijver van Selcart. 2e dr. G. (Band 25 cent.) 	,.,- 
< 209 Mevr. Webb. Benaia. Een verhaal uit de gevangenschap. K. G. (Band 25 cent.) 	o 

•-•-3' 	 a 
%. 	 r) 
o o 
o 12 4.. 1... 	 Prijs 75 cent.  ni 
tt 
rn cp e 210 A. L. 0. E. De jonge pelgrim. 4e dr. (Band 25 cent.) 	 a co 
▪ 211 Prisea en Miriam. Door den schrijver van Selcart. K. G. (Band 25 cent.) O 
o 0 

—e 	 E...... 
CA Boeken van 90 cent.  
. 	 .3 c. 
u, 	212 J. van Bergen. De ballingen van Lucerna. K. G. Uitsluitend ingenaaid verkrijgbaar. A. 
In 	 CD • 213 Betsy. Duisternis en licht. De zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders. (Band 25 cent.) 
N 	 .1 

214 W. Brockhaus. Sam, of de dageraad der vrijheid. G. (Band 25 cent.) o ce O • 	215 D. H. Meijer. De vrijbuiters van Leiden. G. (Band 25 ct.) 	 o 	

á o 216 P. Vergers. Willem van Straal. G. (Band 25 cent.) 	 K^ 
217 E. Wetherell. Hoogmoed en ootmoed. 2e druk. M. Uitsluitend ingenaaid verkrijgbaar. o 

E 	 o 
O >o 
o .4. 13. 	 Prijs: Een Gulden 25 cent.  
to 	 on 
cl 	218 Anna Bachofner-Buxtorf. Bloemkrans. Vier verhalen, uit het Hoogduitsch vertaald  ..., 

	

	
cao
o door J. H. van Linschoten. (Met 8 platen en in cartonnen band). M. 

..... 
o 
42 

219 Zes zeer fraaie Boekjes elk met 4 lieve plaatjes. MI 
Bijschriften van JOHANNA. 

Prijs 40 cent per stel van 6 Boekjes. 
Deze fraai uitgevoerde boekjes, met recht kinderlijke bijschriften en versjes, zijn uitnemend 

geschikt voor de laagste klasse. 

Al doende leert men. 	 Gehoorzaamheid. 	 Het goede zaad. 
Een zachtmoedige geest. 	God is overal. 	 Mijne lammeren. 

ggek-- Een stel van deze 6 boekjes wordt voor één nummer gerekend. 
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Twee fraaie Prenteriboekeri, 
op groot 4° formaat, juist zoo groot als deze Catalogus. Deze boeken, door alle Chr. bladen warm 
aanbevolen, zoo om inhoud als fraaie uitvoering, zijn geschreven voor kinderen van 6-10 jaar. 

Prijs f 0,40. Prachtuitgave, zwaar gecartonneerd f 0,90. 
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220 Elisabeth. HANS, is een allerliefst verhaal, waarin een en ander uit den Engelsch—
Transvaalschen oorlog is ingevlochten. 

221 W. X. J. Maks. VERTELLEN EN ZINGEN is een bundel met zeer lieve, bevattelijke 
kindergediehtj es. 
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Evenals vorige jaren worden ook thans in dezen Catalogus opgenomen 

eenige boekwerken die niet bepaald bestemd zijn voor uitdeelingen aan 

de leerlingen der Zondagsscholen, doch uitnemend geschikt voor ge-

schenken aan het hulppersoneel, voor bibliotheken van Chr. Jongelings-

of Meisjesvereenigingen, en als geschenken aan de oudste leerlingen, bij 

het verlaten der Zondagsschool. 

Gelijk men ziet is deze rubriek belangrijk uitgebreid. 

De meeste dezer boeken zijn aanzienlijk in prijs verlaagd, en worden 

bovendien nog geleverd op de zeer voordeelige voorwaarden, in het bi 

voorbericht van dezen Catalogus genoemd. 	 cr 

222 Van Rust en van Vrede. Een bundel proza en poësie van J. P. Hasebroek, E. F. H. g: 
Wolff, Y. D. Muller Massis, C. van Koetsveld C.Ezn., J. Keuning, A. van der Sluijs, 
E. Gerdes, J. Oldeboorn, W. Andringa e. a., verzameld door W. ANDRINGA Czn. 5. 
Met twee platen 	. 	. 	 . 	Prijs f 0.80 (band 40 cent.) 0,  

CD 

223 CORNA. Verschillende werkkring. Met eene illustratie van Wenckebach, en eene fraaie 
randversiering op elke pagina. M. 	. 	 Prijs f1.— (band 50 cent.) 2. 

p. 
224 Herinneringen, of de stem eener ontslapene moeder. Uit het Engelsch. M. 

Prijs f1.25 (band 50 cent.) E 
225 ADELPHA. Kijkjes naar binnen en naar buiten. 	 Prijs f 1.50 (band 40 cent.) A. 

226 EMMA. MARSHALL. Lettice Mainwaring. M. . 	 Prijs f1.50 (band 40 cent.) 0 0  

228 N. FRIES. Gods Handlangers. Eene geschiedenis van kinderen in het Koninkrijk Gods. 2 
Uit het Hoogduitsch. 2e dr. Met een aanbevelend woord van A. J. Hoogenbirk, en 4 
platen naar teekeningen van C. Koppenol. Op groot 4° formaat. 

Prijs f1.50 (band f0.50.) ro 

229 E. E. GREEN. Hugo Challoner. Uit het Engelsch door C. van Ophemert. 
Prijs f1.50 (band f0.50.) rn 

Engelsch door C. van Ophemert. 
Prijs f1.50 (band f0.50.) 

Cra 

P 

233 KATHLEEN. Een verhaal uit het Ie -sche Volksleven van onze dagen, door de schrijfster 
6:-.1:  van Serge Batourine. M. 	. 	 . 	Prijs f1.80 (band f 0.45.) 

234 TH. VON SALDERN. Het boek der Margaretha's. Een verhaal uit den tijd van Maria 
Antoinette. Naar het Hoogduitsch door C. van Ophemert. Prijs f1.80 (band 50 cent.) 

227 	 Prijs f1.50 (band 40 cent.) g PANSY. Rebecca en hare omgeving. M. . 

230 E. E. GREEN. Grootmoeders geschiedenis. Uit het 

231 E. E. GREEN. Laura's voogden. Uit het Engelsch door C. van Ophemert. 
Prijs f 1.50 (band f 0.50.) 

232 SILAS K. HOCKING. Nooit versaagd. Vertaald door W. van der Gaaf. 
Prijs fl 50 (band f0.40.) 



g? te stellen 
G 

•-, ffi' 	Bij bestelling op deze plaat gelieve 

en nu, 
.cp 

tegen 

f 0.20 voor de uitgave in kleurendruk, 

I.  0.10 voor de uitgave in zwartdruk, 

in het jaar 1901 was herdruk wederom noodig. 

P 

2. 

CD CD 
CD 

men op te geven „Kerstplaat van 52'. 

11 

De zeer fraaie 

.(1)  
TS 

KERSTPLAAT 
op zwaar kunstdrukpapier groot 54 X 39 c.M. 

door WILM STEELINK, die in 1899 voor 't eerst g, geteekend 

was, niettegenstaande de aanzienlijke oplage, reeds vóór tr,)  verscheen, 

't Kerstfeest van datzelfde jaar geheel uitverkocht. Velen, die te 

laat bestelden, werden daardoor teleurgesteld. Dit deed mij besluiten 

deze plaat reeds in 1900 te herdrukken, en wederom verkrijgbaar 

Steelink", en ook of men de gekleurde of de zwarte uitgave verlangt-- 
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Callenbach's Zondagsschoolplaten in zwartdruk. 
Prijs 5 cent. 

I. Kerstplaat. 
II. De verschijningen des Heeren aan Maria Magdalena en aan de Emmausgangers. 

III. De profeet Elia. 
ti 	 Cd 
ek> 	IV. De geschiedenis van Jozef.  
m a 	V. Zendingsplaat uit de warme luchtstreek (Afrika en China). 	 cp i., 	 ca c.0 	VI. Zendingsplaat uit de koude luchtstreek (Labrador, Groenland en Patagonië.) 	.. .-. - 
CO 	 VII. Geloofshelden. (Polycarpus en Ignatius.) 	 a - gn, 
a▪  , 	VIII. Uit den strijd onzer vaderen. 	 c 
Cl> IX. Ons Vorstenhuis I (Prins Willem I—Prins Willem V.) 	 P 0 .?: d • 	 B .0 	X. Ons Vorstenhuis II. (Koning Willem I—Koningin Wilhelmina.) 	 - 

.4,5 • 	XI. Abraham. 	 ca a 
-+ a ‘. 

o • 	XII. Mozes. 	 a co 
• XIII. Daniël. 	 h) 

'.-...) 	 c.rt 
• XIV. De barmhartige Samaritaan. 

'é)  • 	XV. Lief en leed. 
O g; 
re, • XVI. Binnen en buiten. 	 .-.. 

.w bp 	
0 

• XVII. Kijkjes in 't rond. 	 0 
K• 

	

tik XVIII. Hier en daar. 	 n ...... 	 o 
zo 	 2 
x 
o 	 a 
4, 	 CD 

L:5) Callenbach's Zondagsschoolplaten in kleurendruk. 
a. .-: 

Q 0 

o 
a) 	 .-s +. (n 	 Prijs 10 cent. 	 !?,.. 

• 
. 
9 

a 
120 
0  .. 

• I. 	Abraham. 
• II. 	Mozes. 
• HL 	Daniël. 
• IV. 	De barmhartige Samaritaan. 

• V. 	Lief en leed. 
01 	VI. 	Binnen en buiten. 
• VII. 	Kijkjes in 't rond. 
• VIII. 	Hier en daar. 

17) 	Al deze platen zijn in zeer fraaie uitvoering. De serie van verleden .(-,1 co 
4' jaar, die minder goed geslaagd was, is hierbij niet opgenomen. Men zie g.  
ai • daarvoor de zeer voordeelige aanbieding op pagina 16. 	 9. 

".(1, 
	Bij bestelling van platen is het noodig op te geven of men zwartdruk of 

kleurendruk verlangt. Verzuimt men dit te vermelden, dan wordt de uitgave 
in zwartdruk geleverd. Ruiling kan niet worden toegestaan, daar platen door 't heen en 
weder zenden te veel lijden. 

Bij bestelling van minder dan 25 platen wordt voor een cartonnen rol 5 
cent in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk verlangd wordt dat de platen 

gevouwen geleverd worden. 

g 

o. 
P 
CD 

>0 
" itt: 
a 
0. a 
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WANDTEKSTEN, 
verkrijgbaar in 3 maps, elk van acht teksten. 

Het formaat van elke plaat is 26 X 19 c.M. 
De bloemen, waarmede ze versierd zijn, zijn in acht verschillende soorten, zoodat, 

.t.3 wat de teekening betreft, de drie maps gelijk zijn. De teksten zijn evenwel in 24 soorten, Cd 
(9, en wel als volgt. 

Map 1. 
Welgelukzalig is het volk, welks God de Heere is. Psalm 33 : 12. 

$2. Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn. Romeinen 8 : 31. 
Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander liefhebt. Joh. 13 : 34. 
Vertrouw op den Heere te aller tijd. Psalm 62 : 9. 

-1- Vrees God en houd zijne geboden, want dit betaamt alle menschen. Pred. 12 : 13. 
In God is kracht, om te helpen. 2 Kronieken 25 : 8. 
De Heere is nabij allen die Hem aanroepen. Psalm 145 : 18. 

.11' Wees getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. Openb. 2 : 10. 

Map II. 	 1^ 
to Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Mattheus 5 : 8. 	 0 
x Waakt dan: want gij weet niet in welke ure uw Heere komen zal. Matth. 24 : 42. 0 	 cm 
0 Ken Hem in al uwe wegen, en Hij zal uwe paden recht maken. Spreuken 3 : 6. -----'-'-e-
1,  Ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Matth. 28 : 20. 
2 Wie zijn kruis niet draagt en Mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Lukas 14: 27. 
,„ Werpt al uwe bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petrus 5 : 7. 	 P- 

" Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Johannes 6 : 47. 
o 0 t'l Uw Koninkrijk kome. Matth. 6 : 10. -$ ... 	 F4t o 

.F.1. Map III. 	 D. 
p 

g Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven. 1 Tim. 6 : 12. 	CD 

tz 

> 	
r.
Ij 

Mijne hulpe is van den Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121 : 2. 	,.... . 
.5 Mijne genade is u genoeg. 2 Korinthe 12 : 9. 	 rn 

15 Ik ben de goede Herder, de goede Herder stelt zijn leven voor de schapen. Joh. 10 : 11. G> 
0. 

+.. 	 >1 
54) Wordt krachtig in den Heere en in de sterkte zijner macht. Efeze 6 : 10. 	 0 
.0 	 K•  De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Psalm 23 ; 1. 	 t 

0 
i 

iS:1' Heere, maak mij uwe wegen bekend, leer mij uwe paden. Ps. 25 : 4. 	 p. 

Bidt, en u zal gegeven worden. Mattheus 7 : 7. 

De prijs per map is f 1.00, 
zoodat, indien deze voor uitdeeling besteld en dus tegen halven prijs geleverd worden, 
elke tekst slechts ongeveer 6 cent kost. 

Met het oog op uitdeeling, waarvoor bestelling van minstens 25 stuks noodig 
is, wordt één map voor één nummer gerekend. Afzonderlijke teksten 

worden niet geleverd. 

A
 	

ui
ii
a;

sa
  q
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Vier platen naar krijtteekeningen 
van den heer P. C. MONDRIAAN Sr. 

Elke plaat heeft de grootte van een schoolbord (95 x 78 c.M.) 
Prijs per stel van 4 stuks onopgeplakt, doch van boven en onder 

met metalen roede en een ring om op te hangen f 6.—. 

Opgeplakt op stevig bordpapier f 8.—. 

Zeker niet ten on-
rechte is het Kerstfeest 
„het Zondagsschoolfeest 
bij uitnemendheid" ge-
worden. Veel en op 
velerlei wijzen wordt er 
gearbeid om den kerst-
dag voor de leerlingen 
een vreugdedag te doen 
zijn, doch niet steeds 
is men daarin even ge-
lukkig; en vooral zij, 
die dit feest als een 
heilig feest door de 
kinderen willen doen 
genieten, staan dikwijls 
voor groote moeielijk-
heden. Men moet reke-
ning houden met de 
geaardheid van het kind, 
dat hooren en zien wil, 
doch ook dient gezorgd 
te worden dat dit zien 
niet de aandacht van de 
hoogere belangen afleidt. 

De heer Mondriaan 
te Winterswijk, die het 
voorrecht heeft over 
een geoefende kunste-
naarshand te beschikken, 
heeft sedert 20 jaren 
de gewoonte om de 
kerstfeestviering in zij ne 
school op te luisteren 
door krijtteekeningen op 

schoolborden; wit krijt op zwarte borden, dus iets dat spreekt. En de heer Mondriaan werkte 
daarbij niet slechts als kunstenaar, doch ook als Christen, wiens doel het is ook in de kunst 



15 

het geheiligd karakter te bewaren, iets dat helaas maar M te veel, en ook op prenten met 
Bijbelsche voorstellingen, gemist wordt. Een arbeid, zóiji met hart en ziel, en uit liefde verricht, 
en waar dus leven uit spreekt, moest den heer M. wel de voldoening geven, die hij er ge-
durende twintig jaren van had ; want niet slechts op eigen school werden de schoone en 
duidelijke teekeningen steeds met groot genoegen gebruikt, maar ook buitenlui, uit de buurt-
schappen van Winterswijk stelden er soms him feest voor uit om het houten schoolbord te 
mogen medehemen op hun kar. Wel een bewijs hoe men de talenten en de vriendelijkheid van 
den heer M. op prijs stelt. 

Helaas konden slechts enkelen hiervan genieten, want niet alleen is wit krijt op een 
schoolbord een zéér vergankelijk iets, maar ook 	 niet ieder is in staat om, rekenende op 
de vriendelijkheid van den heer M., met kar en paard naar Winterswijk te gaan en de krijt-
teekeningen te leen te vragen. 

In overleg met den heer M. heb ik daarom deze platen ook voor wij deren kring bruikbaar 
gemaakt, door ze natuurgetrouw en op de grootte van een schoolbord (95 X 78 c M.) te 
drukken. Op deze wijze door de drukkunst weergegeven, geven zij dezelfde voldoening als de 
oorspronkelijke stukken — eene geheel° klasse kan duidelijk de teekeningen tot in bijzonder-
heden zien. 

Een stel bestaat uit vier platen, en wel: 

10. De herders, nederknielende bij de kribbe. 
20. De engel in Bethlehems velden verschijnt in lichtglans aan de herders. 
30. Maria en Jozef met 't kindeke in den tempel, waarbij Simeon en Anna. 
40. De wijzen uit het Oosten, knielend en hunne geschenken aanbiedend. 

De prijs van een stel zal zijn : met koperen roede van onder en van boven, en 
om op te hangen f 6.—. 

Opgeplakt op stevig bordpapier f 8.—. 
Om u in staat te stellen eenigszins eene voorstelling te vormen, voeg ik hierbij een ver-

kleinde afdruk van de eerste plaat. 't Spreekt vanzelf dat de kracht der voorstelling nog meer 
tot haar recht komt bij de platen op de ware grootte. Het sterk sprekende, en toch zoo aan-
genaam en zacht doende wit op zwart komt dan nog meer tot zijn recht. 

Deze onderneming werd door tal van bevoegde beoordeelaren warm aanbevolen, o. a. door 
de heeren : P. J. Kloppers te Amsterdam, W. Kroese te Drachten, W. J. J. Koole te Middel-
burg, H. J. Emous te Amsterdam, Dr. P. J. Kromsigt te Rotterdam, A. L. Gerretsen te 
Nijmegen, A. J. Hoogenbirk te Amsterdam, Dr. J. H. Gunning J.Hz. te Utrecht, Ds. J. E. 
Vonkenberg (Voorz. v. d. Ned. Bond van Jongel. Vereen. op Geref. grondslag), B. J. G-erretson 
(Voorz. v. h. Nederl. Jongel. Verbond), Het hoofdbestuur der Geref. Zondagsschool-Vereeniging 
Jachin, enz. enz. 

Ten slotte wensch ik er nog op te wijzen dat deze platen jaren achtereen kunnen dienst 
doen. Tolken jaren toch verlaten vele leerlingen de Zondagsschool, en komen er nieuwe bij, 
zoodat voor hen de platen dan weer nieuw zijn. 

Daar deze platen niet voor uitdeeling bestemd zijn, doch slechts 
bij enkele stellen, ter versiering van lokalen, zullen besteld 

worden, is de prijs per stel zoo laag mogelijk gesteld, en de halve-prijsvoor-
waarde hierop NIET van toepassing. 
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Voordeelige aanbieding. 
In het najaar 1900 werd door mij een serie Bijbelsche Geschiedenissen uitgegeven, bestaande 

uit 6 stukjes, getiteld : 

David, van herdersknaap tot koning, 2e druk 		door Adelpha. 
Jozef, of een groot volk behouden 	 	99 Geertruida. 
N~an, of een ziel gered 	  19 	 99 

De Kerstgeschiedenis aan onze kinderen verhaald, 2e dr 	 
De verloren zoon 	  
Saulus, of door de duisternis tot het licht 	  

De inhoud dezer boekjes werd door alle Christelijke bladen geprezen, daar die zeer mooi en 
bevattelijk voor kinderen is. 

De plaatjes vielen echter minder in den smaak; ik had de teekening daarvan opgedragen aan 
een zeer bekwamen teekenaar en ik verwachtte iets bijzonder moois, helaas hij is niet gelukkig 
geweest en hoewel er zeer goede bij zijn, zoo zijn de plaatjes toch over 't algemeen niet, zooals ik 
ze gaarne voor mijne uitgaven wensch te zien. 

Waar ik nu gaarne, zoowel wat inhoud als wat illustratie betreft, wil voldoen aan alle billijke 
eischen, die schoolbesturen en recensenten stellen, zoo heb ik eenige Bijbelsche boekjes doen her-
drukken met plaatjes, die beter aan de eischen voldoen. 

Nu heb ik echter nog een flinke partij der hierboven gemelde boekjes in voorraad en wil 
•.'q  vr ot groote schade opruimen, alsook de Bijbelsche platen, die ik van dezelfde cliché's drukte. 

Wie hiervan wil profiteeren bied ik deze Bijbelsche boekjes, die per stuk 20 cent gekost hebben, 
bij minstens 100 Ex. gesorteerd aan voor f 6 50. De zwarte platen voor f1.50. De gekleurde platen 
voor f 2.50. 

De prijs der zwarte platen was 6, der gekleurde 10 cent per stuk. 
Ter kennismaking zend ik, op aanvrage direct aan mij gericht, tegen voorafgaande inzending 

van 't bedrag, franco per post : 

1 stel der 6 Bijb. Prentenboekjes 45 cent. 
1 	» » 6 zwarte Platen 10 	» 
1 	» » 6 gekleurde platen 20 	» 

Bestellingen hierop kunnen ook door den boekhandel geschieden. 

In dezen Catalogus bevindt zich een los formulier voor de 
aanvrage van „Winterbloemen" (zie pag. 2). Mocht iemand dit 

verloren hebben, dan wordt op aanvrage een nieuw ex. toegezonden. 



Evangelische Gezangen, 
eerste vers op noten, 

in slap linnen bandje, op het formaat van dit vierkant. 

Prijs f 0.271/2, bij 25 ex. en meer á f 0.25. 

1.11MIERIMMW,112.11011•••••• 

Deze boekjes worden in geen ger 1 voor halven prijs geleverd. 

PSALMBOEKJE, 
eerste vers op noten, 

met Catechismus, Formulieren van Doop en 
Avondmaal, enz. in heel linnen stempel-
bandje en marmersnee. 

Prijs f 0.15. 
25 ex. f 3.60 ; 50 ex. f 7.— ; 100 ex. f 13.50. 

Nieuwe Testament en Psalmen, 
eerste vers op noten, 

met Catechismus, Formulieren van Doop en 
Avondmaal, enz. in heel linnen stempel-
bandje en marmersnee. 

Prijs f 0.30. 
25 ex. f 7.25 ; 50 ex. f 14.—; 100 ex. f 27.50. 

Dit vierkant geeft de juiste maat 
der daarin genoemde boekjes aan. 

Andere dan de hier genoemde Nieuwe 
Testament en Psalmboekjes worden door 
mij niet geleverd. 

tOr De prijsvermindering, in de voorrede geademd, is op deze boekjes niet van toepassing. 
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VEREENIGING 

CIRISTERIKE 

BIBLIOTHEEK. 

Deze vereeniging stelt zich ten 

doel om Christelijke boekwerken 

goedkoop te verspreiden. 

Contributie f 5. — per jaar. 
Hiervoor ontvangt men jaarlijks 

verschillende degelijke Christelijke 

boeken, waarbij fraai geïllustreerde. 

Elke jaargang omvat minstens 

100 vel druks _= 1600 bladzijden. 

De uitvoerige, geïllustreerde 

Catalogus, vermeldende de voor-

waarden van lidmaatschap, het 

programma voor den nieuwen 

jaargang, en de lijst van reeds 

verschenen uitgaven, wordt op 
aanvrage gratis en franco toe-

gezonden door den uitgever 

G. F. CALLENBACH 
te NIJKERK. 

CATALOGUS 

MET TWEE 

SUPPLEMENTEN. 

G. F. CALLENBACH'S fraai geïllu-

streerde Catalogi, die behalve zijn 

eigen uitgaven, ook die vermelden, 

welke hij van andere uitgevers 

aankocht en belangrijk in prijs 

verminderde, zijn een uitnemende 

vraagbaak voor allen die degelijke 

Christelijke boekwerken verlangen. 

Door de practische inrichting dezer 

catalogi vindt ieder als met één 

oogopslag wat verlangd wordt, 

daar bij eiken titel een kort over-

zicht van 't boek gegeven wordt. 

Zoowel voor ouden als voor 

jongen, voor eenvoudigen en ont-

wikkelden, vindt men hierin een 

keur van lectuur. 

Op aanvrage worden ze gratis 

en franco toegezonden. 

Proeve van illustratie ch1 Zondagsschooluitgaven. 

• 

/ 
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