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UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK. 

GEWIJDE GESCHIEDENIS. 

NISSEN's PRACTISCHE HANDLEIDING BIJ HET ONDERWIJS 
IN DE BIJBELSCHE GESCHIEDENIS, 

voor scholen en huisgezinnen 

door L. H. F. & K. F. CREUTZBERG. 
Vijfde, herziene druk. 

Prijs gebonden in linnen band f 2.25. 

HANDLEIDING BIJ DE BEOEFENING DER 
GEWIJDE GESCHIEDENIS 

door J. VAN ANDEL. 
Vierde druk. 

Prijs ingenaaid f 2.90; gebonden f 3.50. 

GIDS VOOR DEN BIJBELLEZER 

door T. M. LOOMAN. 
Achtste druk, 

herzien door K. WIELEMAKER. 
Prijs ingenaaid f 2.50; gebonden f 2.90. 

ATLAS DER BIJBELSCHE AARDRIJKS- EN OUDHEIDKUNDE 

door C. GOOTE en K. WIELEMAKER. 
Prijs ingenaaid' f 2.20; gebonden f 2.50. 

DE EVANGELIEVERHALEN- 
voor schoolgebruik gerangschikt 

door P. STIENSTRA. 
Prijs ingenaaid f 1.—; gebonden f 1.25. 

KORT OVERZICHT DER BIJBELSCHE GESCHIEDENIS. 

Repetitieboekje bij het Bijbelsch onderricht 
door P. v. D. KOOY. 

Prijs gecartonneerd f 0.50. 

Bovenstaande werken zijn alle uitnemende handleidingen voor allen, die 
onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis geven. Zeer in het bijzonder wordt 
de aandacht gevestigd op den ATLAS van Goote en Wielemaker. Oor-
spronkelijk bedoeld ten -gebruike bij Looman's GIDS VOOR DEN BIJBEL-
LEZER is deze Atlas toch een op zichzelf staand geheel, van groot nut 
voor iederen bijbellezer. 

Wie Looman's Gids, en Goote & Wielemaker's Atlas tegelijk bestelt, 
betaalt daarvoor slechts f 4.25, zoo beide werken ingenaaid, en f 4.95 zoo 
beide werken gebonden verlangd worden. 



L. S. 
Hierbij heb ik het genoegen u een nieuwen catalogus mijner 

Zondagsschool-uitgaven aan te bieden. Deze werd noodig, omdat uit 

den najaars-catalogus 1914 tal van nummers uitverkocht zijn. Ten 

einde moeielijkheden te voorkomen, bestelle men dus uit dezen 

catalogus, en niet meer uit dien van het najaar 1914. 

Ook was deze catalogus noodig, omdat ik voor het a.s. Paasch-

feest een nieuw boekje deed verschijnen (zie nr. 90). 

Om voor hen, die uitsluitend Paaschboekjes wenschen uit te 

deelen, het zoeken te vergemakkelijken, heb ik deze boekjes afzonderlijk 

vermeld op pag. 3. Bovendien zijn ze in de gewoneopgave opge-

nomen. 

Voor uitdeelingen wordt al het op pag. 3-19 vermelde geleverd 

tegen de helft van de genoteerde prijzen; als zijnde voor uitdeelingen 

worden beschouwd bestellingen van minstens f 10.— waarde 13f van 

minstens 25 exemplaren, onverschillig of men boekjes of platen bestelt. 

Op banden wordt geen prijsvermindering toegestaan. 

Mits men ze ook franco terugzende, worden alle gewenschte 

boekjes franco ter inzage toegezonden, uitgezonderd gebonden 

boeken, daar de bandjes door het heen en weer zenden te veel lijden. 



UITGAVEN VAN 0. F. CALLENBACH TE NIJKERK. 

VERKLARING DER VERKORTINGEN. 

K. 	beteekent Kerstverhaal. 

P. 	,, 	Paaschverhaal. 

G. 	12 	Geschiedenis, 't zij Vaderl. of Algem. 

Z. G. 	>P 	 Zendingsgeschiedenis. 

K. G. 	13 	 Kerkgeschiedenis. 

J. 	 fl 	 voor Jongens. 

M. 	If 	 voor Meisjes. 

Boekjes, waarbij geen letter staat, zijn zoowel voor jongens als 

voor meisjes, en geschikt voor alle gelegenheden. 

Deze catalogus is geldig tot October a.s. Daarna ver- 

schijnt een nieuwe catalogus, waarin het meerendeel der 

boekjes door andere nummers aangeduid wordt. Wie dus daarna 

bestellingen wenscht te doen, gebruike dezen catalogus niet, doch 

raadplege den nieuwen catalogus, die op aanvrage gratis en franco 

toegezonden wordt. 



Eer Voor uitdeelingen worden _alle boekjes en platen, bij bestelling 

van minstens 25 stuks, voor de helft der genoteerde prijzen geleverd. 

ZON DAGSSCHOOLUITGAVEN 
VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK. 

Nieuwe Uitgave voor het Paaschfeest, 
90. BETSY. Hebt uw vijanden lief, 4e dr. 

Vroeger verschenen uitgaven voer het Paaschfeest. 

3. BETSY. Wat deed Jezus voor u? Wat doet gij voor Hem? 4e dr. 
39. GERDES. De satijnen das, 5e dr 	  
40. GERDES. Hans Egede, de Apostel van Groenland, 3e dr. 
41. G. L. HANSEN. Het nieuwe leven, 3e dr. 	. 	. 	. 	• 	. 	. 	. 

	  f 0 15 

„ 0.05 
„ 0.10 
„ 0.10 
„ 0.10 

43. JOHANNA. Een God die wonderen doet, 4e dr. 	. 	. 	. „ 0.10 
47. IDA KELLER. Door lijden geheiligd, 2e dr 	 „ 0.10 
57. BETSY. De Heer is waarlijk opgestaan, 4e dr. 	 „ 0.125  
66. IDA KELLER. Kleine Esther 	  „ 0.125  
91. JOHANNA. Een overwonnen vijand 	  „ 0.15 
92. JOHANNA. Het nieuwe kleed  	„ 0.15 
94. JOHANNA. Vaders broertje 	  „ 0.15 
96. IDA KELLER. Aan Mij gedaan 	  „ 0.15 
97. IDA KELLER. Een gezegend Paaschfeest  	„ 0.15 

110. BETSY. Het bloemenmeisje, 3e dr.  	„ 0.20 
111. BETSY. Laura, 3e dr.  	„ 0.20 
116. JOHANNA. Robbedoesje  	„ 0.20 
122. P. J. KLOPPERS. Alle dingen nieuw 	  „ 0.20 
129. SALVAFAMA. Het Paaschverhaal van den monnik . 	. 	. „ 0.20 
137. BETSY. Het Oostersche nichtje, 2e dr 	  „ 0.25 

P LAT E N.  (Men zie de volledige opgave der platen op blz. 
18 en 19 van dezen catalogus). 

Paaschplaat van Rncke1 in zwartdruk 	  j 0.10 
IP 	 fl 	7/ 	„ kleurendruk 	  „ 0.20 

De verschijning des Heeren aan Maria Magdalena en aan de 
Emmausgangers 	  „ 0.05 

Serie BIJBELSCHE KUNST. 
Prijs f 0.10; 25 stuks á f 0.09; 50 stuks á f 0.08; 100 stuks á f 0.07. 

Op de platen „Bijbelsche kunst" is de halve-prijs-voorwaarde niet van toepassing. 

3. De intocht in Jeruzalem. 
4. Het laatste avondmaal 
5. De voetwassching. 
6. Gethsemané. 
7. Gethsemané. 
8. Het berouw van Petrus. 

9. Jezus voor Pilatus. 
10. Zie, de mensch! 
11. De vrouwen bij het graf. 
12. De Emmausgangers. 
23. Jezus en de Emmausgangers. 
29. De vrouwen bij het graf. 

Verkleinde afbeeldingen van deze platen der serie Bijbelsche Kunst zijn in dezen 
catalogus opgenomen. De werkelijke grootte der platen is 271/s X 40 c.M. 



UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NI JKERK. 

Boekjes van 5 cent. 
1 ADELPHA. David. Van herdersknaap tot koning. 3e dr. 
2 J. VAN BERGEN. De kracht des gebeds. 3e dr. 
3 BETSY. Wat deed Jezus voor u? Wat doet gij voor Hem? 4e dr. P. 
4 CHRISTIEN. Lize, of de Heer is mijn licht. 3e dr. 
7 E. GERDES. Maar één minuutje. 4e dr. 
8 A. J. HOOGENBIRK. Het gespaarde dubbeltje. 4e dr. 
9 JOHANNA. Moeders spreuk. 2e dr. 

10 T. M. LOOMAN. De kleine kersverkoopster. 
11 J. P. v. D. MAAS. De kleine Adolf op het Kerstfeest. 4e dr. K. 
12 MARIE. Een blijde Kerstdag. 2e dr. K. 

De boekjes uit deze serie hebben alle een geïllustreerd omslag, een 
of meer plaatjes, en bevatten 16 bladzijden druks. 

No. 1 geeft de geschiedenis van David, aan kinderen verhaald. Dit 
boekje heeft vier plaatjes. 

Boekjes van 	cent. 
13 D. ALCOCK. De kleine zendelingen. 3e dr. 
14 ANNA. De kleine Johannes. 3e dr. 
16 BETSY. Beloven en doen. 2e dr. 

God ziet mij. 2e dr. J. 
Het kind van den orgeldraaier. 4e dr. 
Lea, of de kracht van Gods Woord. 3e dr. M. 

71 	Waren dat geen paar flinke jongens? 5e dr. J. 
GEERTRUIDA. De kerstgeschiedenis aan onze kinderen verteld. 2e dr. 
ALETTA HOOG. Eddie's kerstlied. 3e .dr. 
A. J. HOOGENBIRK. De dokter in het Moorenland. 4e dr. J. 

De droeve vioolspeler. 4e dr. 
De viervoetige ruiter. 3e dr. J. 

73 	 73 	 Zwarte Keetje. 5e dr. 
JOHANNA. Vaders laatste woord. 4e dr. 
IDA KELLER. Wreek uzelf niet. 3e dr. 
MARIA LAARMAN. Grietjes bloemen. 3e dr. M. 

30 	73 	 33 	 Het gebroken vaasje. 2e dr. 
31 J. C. LUITINGH. Gods Voorzienigheid. 4e dr. K. 
32 WILH. RIEM VIS. De mooiste naam. 3e dr. 
33 P. A. SPARENBURG JR. De jonge zwerveling. 2e dr. 

De boekjes dezer serie hebben alle een geïllustreerd omslag, een of 
meer plaatjes, en bevatten 16-24 bladzijden druks. 

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

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 „ 
25 „ 
26 
27 
28 
29 

,, 



UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK. 

Boekjes van 10 cent 
34 BETSY. Grootvaders bril, of een klein jokkentje. 4e dr. 
35 	11 	Hoe een stuivertje rollen kan. 4e dr. 
36 	17 	Oom Frits of het gouden tientje. 4e dr. 
37 	„ 	Tijds genoeg. 4e dr. J. 
38 GEERTRUIDA. Jozef, of een groot volk behouden. 2e dr. 
39 E. GERDES. De satijnen das. 5e dr. P. 
40 	11 	 Hans Egede, de Apostel van Groenland. 3e dr. Z. G. 
41 G. L. HANSEN. Het nieuwe leven. 2e dr. P. 
42 A. J. HOOGENBIRK. De vergeten schildwacht. 2e dr. J. 
43 JOHANNA. Een God die wonderen doet. 4e dr. P. 
44 	11 	 Het kerstgeschenk. 3e dr. K. 
45 	11 	 Jan's misdrijf. 2e dr. 
46 	11 	 Onder den blooten hemel. 3e dr. 
47 IDA KELLER. Door lijden geheiligd. 2e dr. P. 
48 P. J. KLOPPERS. In den strik. 4e dr. 
49 J. DE LIEFDE. Het lot in de klingelbuil. 3e dr. 
50 J. L. F. DE LIEFDE. Hoe stijfkopje en driftkopje vriendinnetjes bleven. 

2e dr. M. 
52 WILHA. RIEM VIS. De schat van den visscher. 3e dr. 
53 R. H. WALDA. Harmen Kikstra. 3e dr. J. 
54 Mevr. 0. F. WALTON. Dotje. 8e dr. 

De boekjes van deze serie hebben alle een geïllustreerd omslag, 
een of meer plaatjes en 24-32 bladz. druks. 

Al de hiervoor genoemde boekjes zijn bijzonder geschikt voor die Zondags-
scholen, die over slechts geringe middelen te beschikken hebben, alsook 
voor tusschentijdsche uitdeelingen en belooningen. Men vindt er keuze 
voor verschillende leeftijden. 

Boekjes van 12 cent. 
55 ADA. De vader van Elsje Breder. M. 
56 BETSY. Het geboorte van HET Kindeke. M. 
57 	11 	De Heer is waarlijk opgestaan. 4e dr. P. 
60 CONSTANT. Evert Brand of Aan den buitendijk. 
61 HERMANNA. Aan den heiderand. 
62 ALETTA HOOG. Tommie's kerstfeest. 
63 JOHANNA. God verhoort het gebed. 2e dr. 
64 	11 	 In den schooltrein. 
65 	 Klein Leentje. 5e dr. 
66 IDA KELLER. Kleine Esther P. 
67 MARIA LAARMAN. De Hopjes. 

Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) wordt halve prijs berekend. 

Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven. 

5 



UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK. 

68 MARIA LAARMAN. Een goede les. J. 
69 	„ 	 Truusje en Heintje. M. 
70 	„ 	 Wat zullen ze er mede doen? 
71 CORN. LEVETZOW. De bekentenis. J. 
72 A. PRINS. Nunia Christina, de Armenische Christin. K. G. 
73 P. H. ROM. Een verrader. 2e dr. G. 
74 C. F. SCHIDTTELNDREIER. Het gezegend kerstfeest. 6e dr. K. 
75 	 fr 	 Het kind in de kribbe. 4e dr. K. 
76 P. A. SPARENBURG JR. De geit van Japie. 2e dr. 
77 	 De verdwenen quitantie. 
78 C. v. D. VECHT. De prijs van Cor van. Oven. 
79 W. ZIETHE. Verschalkt. 3e dr. 

De boekjes van deze serie hebben alle 16 bladzijden druks, een 
geïllustreerd omslag en een plaatje, beide in kleurendruk. 

Boekjes van 15 cent. 
80 J. VAN BERGEN. Strijd en overwinning. 2e dr. 
81 BETSY. Hans, of ken den Heer in al uw wegen. 
82 	„ 	Ook voor mij. 5e dr. K. 
83 	„ 	Toch ook een taak. M. 
84 CORNELIS. Uit het jongensleven. J. Bekroond door de Nederlandsche 

Zondagsschool-Vereeniging. 
85 ELISABETH. God heeft u lief. 3e dr. J. 
86 ALETTA HOOG. Drie Kerstboomen. K. 
87 	 Mientjes kerstgeschenken. 
88 	92 	 „ 	Verraden en verkocht. Z. G. 
89 W. G. v. D. HULST. Van een klein meisje en een groote klok. 2e dr. 

Bekroond door de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging. 
90 BETSY. Hebt uwe vijanden lief. 4e dr. P. 
91 JOHANNA. Een overwonnen vijand. 
92 	„ 	Het nieuwe kleed. P. 
93 	 Toch een blij kerstfeest. 2e dr. K. 
94 	9/ 	 Vaders broertje. P. 
95 G. KEDERMAN. De oude Velders en zijn hond. K. 
96 IDA KELLER. Aan Mij gedaan. P. 
97 „ 	 Een gezegend Paaschfeest. P. 
98 MARIA LAARMAN. Lorretje. 
99 	» 	 99 	 St. Nicolaas en Kerstfeest. M. 

100 MARIE. Door liefde getrokken. 2e dr. 
101 E. PALMA. Mineke's vierkante stuiver. 
102 QUIRINA. Wilde Walter. 
103 WILHA. RIEM VIS. Anneke en Benita. M. 

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

6 



UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK. 

104 SALVAFAMA. Een kerkdienst op straat. 
106 P. A. SPARENBURG JR. De kleine Zondagsschoolonderwijzeres. 
107 	„ 	 De nieuwe strijkplank. 2e dr. 
108 	„ 	fl 	 Het kwaad gestraft. J. 
109 VEKA. De kleine diacones. 

De boekjes der 15-cents-serie hebben 24 bladzijden druks, een 
geillustreerd omslag en een plaatje, beide in kleurendruk, behalve 
No. 86, dat inplaats van één gekleurd, vier zwarte plaatjes heeft. 

Boekjes van 20 cent. 
110 BETSY. Het bloemenmeisje. 3e dr. P. 
111 	„ 	Laura. 3e dr. P. 
112 ELISABETH. Grietjes vader. 3e dr. 
113 A. J. HOOGENBIRK. Uit 's vogelvangers net. 
114 JOHANNA. Boven bidden, boven denken. 

Guusje. 
Robbedoesje. P. 
Sneeuwvlok en bruinoogje. 2e dr. 
Van een jongen, die niet „neen" kon zeggen. 
Wat den toorn stilde. 2e dr. 

121 MARIE K. Van twee kleine kleutertjes. M. 
122' P. J. KLOPPERS. Alle dingen nieuw. P. 
123 J. L. F. DE LIEFDE. De laatste keer. 
124 	 fl 	 't Was toch waar. 
125 MARIE. Tijmen, de visschersknaap. 
126 QUIRINA. Houten Klaasje. M. 
127 WILH. RIEM VIS. Hoe kleine Ben bidden leerde. 4e dr. 
128 SALVAFAMA. Een reis met hindernissen. J. 
129 	 Het Paaschverhaal van den monnik. P. 
130 P. A. SPARENBURG Jr. De jonge hotelbediende. 
131 	 „ 	 Kleine oorzaken — groote gevolgen. M. 
132 VEKA. Het zonderlinge kerstgeschenk. 2e dr. K. 

De boekjes der 20-cents-serie zijn geïllustreerd, sommige met twee 
gekleurde plaatjes, andere met een gekleurd en een zwart plaatje, de 
meeste bovendien met kleine penteekeningen tusschen den tekst. 

Alle hebben een geillustreerd omslag in kleurendruk, en bevatten 
40 bladzijden druks. 

Boekjes van 25 cent. 
133 ADELPHA. De koninklijke wet. 3e dr. J. 
135 R. W. VAN ASCII. Koppige Truusje. 

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

115 
116 

,, 
„ 

117 „ 
119 „ 
120 „ 



UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK. 

136 Beloonde trouw en andere verhalen. 
137 BETSY. Het Oostersche nichtje. 2e dr. P. 
138 	„ 	Naar Kana:á.n. 
140 J. BRESSEN. Het ontzet. 3e dr. G. 
141 A. J. HOOGENBIRK. Dubbel weergekregen. 3e dr. 
143 JOHANNA. De Oranjezon. Dit boekje bevat 80 bladzijden en 4 plaatjes 

in zwartdruk. 
144 	„ 	Het mooie beeldje. 
145 	 Steven en zijn vriendin. 2e dr. 
146 IDA KELLER. De tweede moeder. 2e dr. 
148 MARIA LA ARMAN. Coba, Kastor en Kees. 
149 	„ 	 Jansje. M. 
150 NORA. Arie's preek. 2e dr. 
151 M. SCHUURMAN. Griffith John. De vader van de Hankowzending 

in China. Z. G. 

De boekjes van 25 cents zijn, met uitzondering van No. 143 en 151, 
op dezelfde wijze geillustreerd als die van 20 cent, doch ze bevatten 
48 bladzijden. 

Boekjes van 30 cent. 
152 ALKEMA. Uit doodsgevaren gered. G. 
153 Jonkvr. H. B. DE LA BASSECOUR CAAN. Samoea en Ronto. Z. G. 
156 J. DALLINGA. Het blauwe hek. 
157 ELISABETH. Sidsel. 2e dr. M. 
158 A. J. HOOGENBIRK. Een moedig strijder. 
159 	 Wonderlijk bevrijd. 2e dr. G. 
160 IVY. Aart. J. 
162 IDA KELLER. Het licht in het venster. 2e dr. 
164 MARIE. Elsje van Heidelust. 
165 „ Roepstemmen. 
166 A. N.—S. Van een jongen en een meisje. 
167 QUIRINA. Pyari, de circusheldin van Engelsch Indië. 2e dr. 
168 WILH. RIEM VIS. Zijn wensch verkregen. 
169 P. A. SPARENBURG. Van Afrika's westkust. Z. G. 
171 HESBA STRETTON. Jessica's moeder. 5e dr. 
172 VEKA. Het Tyroler kind. 2e dr. 

De boekjes der 30-cents-serie zijn geillustreerd, hetzij met drie 
zwarte, hetzij met een gekleurd en twee zwarte plaatjes. No. 156 

heef t bovendien tal van illustraties tusschen den tekst. 
De omvang dezer boekjes is ruim 50 bladzijden. 
Alle hebben een stevig cartonnen omslag met illustratie in kleuren-

druk, en zijn voorzien van linnen rug. 

Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) wordt halve prijs berekend. 

Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven. 



No. 3 	 DE INTOCHT IN JERUZALEM 

Naar de schilderij van Leon Gérome 

No. 6 	 GETHSEMANE 

Naar de schilderij van J. F. H. Bacon 

No. 10 	 ZIE, DE MENSCH! 

Naar de schilderij van Antonio Ciseri 



Ni S 
	

HET BEROUW VAN PETRUS 

Naar de schilderij van Graaf Harrach 

No. 12 	DE EMMAUSGANGERS 
	

No. 7 	 GETHSEMANE 

Naar de schilderij van Rembrandt 
	

Naar de schilderij van Heinrich Hofmann 



UITGAVEN VAN. G. F. CALLENBACH TE NI JKERK. 

Boekjes van 35 cent. 
173 ADELPHA. Kleine Jozef. 3e dr. 
174 H. ALKEMA. Weer Oranje boven. G. 
175 J. BRESSEN. De verloren speld. 
176 P. BROUWER. Vader en zoon. 2e dr. J. 
177 P. BUISMAN. Twee gewichtige Zondagen. 3e dr. 
178 A. J. HOOGENBIRK. De korenschoof. 
179 	 De zaaier, die uitging. 
181 P. J. KLOPPERS. Frieslands zanger. 2e dr. G. 
182 MARIE. Uit het leven van een circusgezin. 

Historische verhalen van E. Gerdes. 
Prijs 35 cent per deeltje. 

184 E. GERDES. De strijd om een kroon. Een verhaal tijdens de worsteling 
van Graaf Willem van Holland en Lodewijk van Loon. 
6e dr. (Band 25 cent.) 

185 71 De valkenier van den Vogelenzang. Een verhaal tijdens 
het leven van Jan I, den laatsten graaf uit het Hollandsche 
Huis. 6e dr. (Band 25 cent.) 

186 De 	zwarte 	wolf. 	Een verhaal tijdens graaf Dirk 	III, 
1018-1039.6e dr. (Band 25 cent.) 

187 71 Erix en Fella. Een verhaal tijdens het bondgenootschap 
der Batavieren met de Romeinen, 54-52 voor Christus. 
6e dr. (Band 25 cent.) 

188 Jonker Willem van Arkel. Een episode uit de Arkelsche 
oorlogen tijdens de regeering van Graaf Willem IV, 
1406-1417. 6e dr. (Band 25 cent.) 

189 fl 
Het gouden oorijzer der Friezen. Een verhaal tijdens koning 
Radboud van Friesland, 698-719. 6e dr. (Band 25 cent) 

Elk deeltje is geillustreerd met 4 zwarte plaatjes. 
Deze boekjes zijn ook gebonden verkrijgbaar tegen verhooging 

van f 0.25 per deeltje. 

Boekjes van 40 cent. 
191 J. BRESSEN. Tweeërlei kerstdag. G. 
192 P. BROUWER. God zoekt het verlorene. 2e dr. 
193 	„ 	Uit nood en dood gered. 2e dr. G. 
194 J. DALLINGA. Egbert, of de reis naar de gouden stad. 
195 E. GERDES. Uit bange dagen. 5e dr. 

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

9 



UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK. 

196 Mevr. A. DE GRAAFF—WPPERMANN. Een zomervacantie. Be-
kroond door de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging. 

197 HERMANNA. Voor het eerst van huis. 
198 W. 'T HOOFT. De Rietheuvel. 
199 A. J. HOOGENBIRK. Christina's wenschen. 

	

200 
	

Van spruit tot boom. G. 
201 G. C. HOOGEWERFF. De ketellapper van Elstow. 3e dr. K. G. 

	

202 
	

Ignatius, bisschop v. Antiochië. 2e dr. K. G. 
205 IDA KELLER. Dokter Maxwell's kerstgeschenk. 2e dr. 

	

206 	91 	 Het weggewaaide kalenderblaadje. M. 
207 J. L. F. DE LIEFDE. Jongensstrijd. 2e dr.  

	

208 	„ 	19 
	Toch een prijs. 2e dr. 

209 C. v. OPHEMERT. Jennie's geranium. 2e dr. 
210 WILHA. RIEM VIS. De nieuwe dienstbode. 

	

211 	7, 
	Door een onzichtbare hand geleid. 2e dr. J. 

	

212 	„ 	 Zonder God in de wereld. 
213 SALVAFAMA. Een moeielijke jeugd. 
214 TINA. Onder de menschen. Bekroond door de Nederlandsche 

Zondagsschool-Vereeniging. 

De boekjes uit de 40-cents-serie zijn alle gecartonneerd en met 
linnen rug, geillustreerd omslag in kleurendruk en plaatjes in zwart-
of kleurendruk. Elk boekje heeft een omvang van 76 d 80 bladz. 

Boeken van 50 cent. 
*215 ANTHONIA MARGARETHA. God zal zorgen. (Band 25 cent). 
*216 T. BOKMA. God wil het. Een verhaal uit den tijd der kruistochten. 

(Band 25 cent.) 
*217 J. BRESSEN. De gezegende brand. 2e dr. M. (Band 25 cent.) 
218 A. v. D. FLIER. Een martelaar der heerschzucht. G. (Band 25 cent.) 

	

*219 	„ 	Tot den dood getrouw. 2e dr. G. (Band 25 cent.) 
220 H. J. NANA. Hollands waterleeuw. Het leven van M. A. de Ruyter. 

2e dr. G. (Band 25 cent.) 
*221 A. J. HOOGENBIRK. Uit verlies winst. G. (Band 25 cent.) 
*222 W. G. v. D. HULST. Ouwe Bram. 2e dr. J. (Band 25 cent.) Bekroond 

door de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging. 
223 J. DE LIEFDE. De diligence of de reis naar de stad der erfenis. 

6e dr. (Band 25 cent.) 

	

* 224 	 De plaatsvervanger, of de tocht naar de steengroeve. 
4e dr. (Band 25 cent.) 

*225 E. PALMA. Het Vosseland. (Band 25 cent.) Bekroond door de 
Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging. 

*226 P. A. SPARENBURG. De val van het Spaansche nest. G. (Band 25 ct.) 

Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) of voor minstens f 10.— 
wordt halve prijs berekend. 

Bij bestelling is het voldoende de nummers der boeken op te geven. 
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*227 J. SCHOUTEN. Een uit duizend. Naar het Duitsch van Armin Stein. 
G. (Band 25 cent.) 

*228 WILH. RIEM VIS. Edelman en bandiet. (Band 25 cent.) 
*229 Mevr. 0. F. WALTON. Christoffel, de dienaar des Heeren. 2e dr. 

(Band 25 cent.) 
230 Mevr. F. WEST. Om een kroon. G. (Band 25 cent.) 

*231 Mevr. WILDEBOER. Jongensstrijd. 2e dr. J. (Band 25 cent.) 
*232 ZELANDIA. Door God geleid. K. G. (Band 25 cent.) 

De boeken uit de 50-cents-serie zijn alle voorzien van geillustreerd 
omslag en vier of meer zwarte plaatjes. Ze bevatten 108-112 blad-
zijden druks. 

De met een * gemerkte boeken zijn gecartonneerd en voorzien van 
linnen rug. Alle zijn ze gebonden in fraaien linnen stempelband ver-
krijgbaar, tegen verhooging van 25 cent per exemplaar. Op banden 
wordt GEEN prijsvermindering toegestaan. 

E. Oerdes' Geschiedkundige Verhalen. 
Prijs f 0.50 per deel. 

233 E. GERDES. Anna Vermuers. 4e dr. (Band 25 cent). 
234 	 De slang in het paradijs. 6e dr. (Band 25 cent). 
235 	21 	 Jeroen de onnoozele. 3e dr. (Band 25 cent). 
236 	71 	 Tweeërlei loon. 3e dr. (Band 25 cent). 

Deze bekende serie verhalen uit den Geuzentijd, van E. Gerdes, 
verschenen ditmaal in fraaier en royaler uitvoering dan ooit te voren. 

Het formaat is belangrijk grooter dan van de gewone Zondagsschool-
uitgaven, en elk boekje is geïllustreerd met 4 platen. De stevig ge-
cartonneerde omslagen (met linnen rug) zijn voorzien van fraaie 
illustratie in kleurendruk. 

Elk deeltje is ook verkrijgbaar in geillustreerden linnen stempelband 
gebonden, tegen verhooging van f 0.25. Op banden wordt GEEN 
prijsvermindering toegestaan. 

Boeken van 60 cent. 
*237 ANTHONIA MARGARETHA. Waar woont het geluk? (Band 25 ct.). 
*238 P. BROUWER. De knecht van de Molenhoeve. J. (Band 25 cent). 
239 A. VAN DER FLIER. Uit bange dagen (1806-1810) G. (Band 25 ct.). 

*240 	 11 	 De Pyreneën over (1808) G. (Band 25 cent). 
*241 	 Naar Moscou (1812) G. (Band 25 cent). 

Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) of voor minstens f 10.— 
wordt halve prijs berekend. 

Bij bestelling is het voldoende de nummers der boeken op te geven. 
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* 242 A. VAN DER FLIER. Om de kroon van Frankrijk (1813). G. (Band 25 ct.). 

	

*243 	 1 	 De laatste strijd (1814-1815). G. (Band 25 cent). 

	

244 	 11 	 Van Jacatra tot Batavia. G. (Band 25 cent.) 
Uitsluitend gebonden. 

245 E. E. GREEN. De wraak van Ralph Roxburgh. (Band 25 cent). 
Uitsluitend gebonden. 

*246 E. HAARBECK. Grete van den dominee. M. (Band 25 cent). 
*247 IDA KELLER. De macht der liefde. 2e dr. M. (Band 25 cent). Uit-

sluitend gebonden. 

	

*249 	 Esther Haddassa, of voor een distel een mirt. M. 
(Band 25 cent). 

	

* 250 	 Het testament van Zonnehoeve. (Band 25 cent). 

	

*251 	fl 	 Ismaëls eerste zendingsreis. 2e dr. (Band 25 cent). 

	

*252 	32 	 Slechts een aarden vat. M. Uitsluitend ingenaaid. 
253 C. KENPON. Negen dagen koningin. G. (Band 25 cent). 

*254 W. H. KIEVIET. Dollie. (Band 25 cent). 
*255 J. DE LIEFDE. De scherpschutter van St. Martin. 3e dr. G. (Band 25 cent). 
*256 Dr. J. M. NEALE. De Egyptische zwervers. (Band 25 cent). 
*257 L. PENNING. De watervloed. 3e dr. G. (Band 25 cent).' 
258 Mevr. PROSSER. Zacharias Eigendunk en zijn oude grootboek. (Band 

25 cent). 
*259 P. A. SPARENBURG JR. Kozakkendag. G. (Band 25 cent). 
260 A. C. DE ZWART. Een Nederlandsche Macchabeër. Het leven van 

Prins Willem 1. 2e dr. G. (Band 25 cent). 

	

261 	fl 	
Hoe de zoon :van den pionier President werd. 
2e dr. G. (Band 25 cent). 

De boeken uit de 60-cents-serie zijn alle voorzien van geillustreerd 
omslag in kleurendruk en (met uitzondering van de nummers 260 
en 261) van meerdere gekleurde of zwarte platen. Ze bevatten 156-160 
bladzijden druks. 

De met een * gemerkte boeken zijn gecartonneerd en voorzien van 
linnen rug. Die, waarachter de prijs van band vermeld staat, zijn 
tegen verhooging van dien prijs gebonden in linnen stempelband 
verkrijgbaar. Op banden wordt GEEN prijsvermindering toegestaan. 

Boeken van 75 cent. 
*262 ARI DANE. Jongens en meisjes van alle-dag. Bekroond door de 

Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging. (Band 25 cent). 
*263 G. C. HOOGEWERFF. De vrijbuiters van Kennemerland. 2e dr. G. 

(Band 25 cent). 
264 L. JANSEN SCHOONHOVEN. Lenteboden. Zendingsverhalen uit 

alle werelddeelen. (Band 25 cent). 
*265 JOHANNA. Aleida. 2e dr. (Band 25 cent). 

Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) of voor minstens f 10.— 
wordt halve prijs berekend. 

Bij bestelling is het voldoende de nummers der boeken op te geven. 
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Boeken van 90 cent. 
*267 A. L. 0. E. De jonge pelgrim. 5e dr. (Band 25 cent). 
*268 BETSY. Duisternis en licht. De zendeling John Paton en de Zuidzee-

eilanders. 2e dr. Z. G. (Band 25 cent). 
*269 W. G. v. D. HULST. Jaap Holm en z'n vrinden. J. 2e dr. (Band 25 cent). 
270 WILH. RIEM VIS. In de Karamijnen. (Band 25 cent). 

*271 W. SCHIPPERS. Vreewalds molen. J. (Band 25 cent). 

De boeken uit deze beide series zijn alle voorzien van geïllustreerd 
omslag in kleurendruk, en geïllustreerd met vier zwarte platen met 
uitzondering van de nrs. 264, 265 en 271, die tal van penteekeningen 
tusschen den tekst hebben. 

De met een * gemerkte zijn gecartonneerd en met linnen rug. 
Alle zijn ze, tegen verhooging van f 0.25 per exemplaar, gebonden 

in fraaien linnen stempelband verkrijgbaar. Op banden wordt 
GEEN prijsveririindering toegestaan. 

Verhalen voor de jeugd door E. Gerdes. 
Prijs 90 cent per deel. 

273 E. GERDES. De kanten zakdoek. 5e dr. (Band 30 cent.) 
274 PI De speelman op den Wildenborch. 3e dr. (Band 30 cent). 
275 IP De zoon van den bezembinder. 4e dr. (Band 30 ct.) 
276 De zoon van den geneesheer. 4e dr. (Band 30 cent). 
277 ), Het geheim van den Geus. Een verhaal uit den tachtig-

jarigen oorlog. 5e dr. (Band 30 cent.) 
277a fl Het huis 	Wijngaerde. 	Een verhaal uit het jaar 	1598. 

5e dr. Uitsluitend ingenaaid. 
278 Jan van Diemen. Een verhaal uit den tijd van de oorlogen 

tusschen de Hollandsche Republiek en Engeland (1665- 
1672). 5e dr. (Band 30 cent). 

279 Rosa Fluweeltje. 5e dr. (Band 30 ct.) 
280 Uit de duinen. 4e dr. (Band 30 ct.) 

Deze 9 boeken, die ongetwijfeld tot de beste behooren, welke deze 
geliefde schrijver leverde, verschenen alle in mooie, groote, geillustreerde 
uitgave. 

Elk deel heeft vier platen. 
Tegen verhooging van 30 cent per deel zijn ze gebonden in fraaien 

stempelband verkrijgbaar. 
Op de banden wordt GEEN prijsvermindering toegestaan. 

Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) of voor minstens f 10.— 
wordt halve prijs berekend. 

Bij bestelling is het voldoende de nummers der boeken op te geven. 
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282 Bijbelsche Geschiedenissen 
aan kinderen verhaald 

door C. F. SCHOTTELNDREIËR. 
4e druk. 

Deze vierde uitgave van Schiittelndreiërs bewerking der Bijbelsche 
Geschiedenissen verscheen in fraaier uitvoering dan een der vorige drukken. 
Ze is versierd met 

meer dan honderd illustraties 
waaronder vele naar beroemde meesters. 

De prijs van dit boekje van 224 bladzijden werd gesteld op slechts 

50 CENTS PER EXEMPLAAR, 
terwijl bij bestelling van minstens 20 exemplaren (mits in eens besteld) 
de halve prijs, dus 

slechts 25 cents per exemplaar 
berekend wordt. 

Ook is het gecartonneerd of gebonden verkrijgbaar; gecartonneerd tegen 
f 0.10 verhooging per exemplaar, gebonden tegen f 0.25 verhooging per 
exemplaar. 

Bij grooter orders dan 20 ex. wordt geen verdere prijsvermindering 
toegestaan. 

De algemeene voorwaarden, vermeld in dezen catalogus, zijn ook op 
deze uitgave van toepassing, zoodat enkele exemplaren, tegelijk besteld 
met andere uitgaven uit dezen catalogus (mits totaal minstens 25 stuks of 
tot een bedrag, van f 10.—) eveneens tegen halven prijs berekend worden. 

Bij bestelling is het voldoende het nummer (No. 282) op te geven. 

Evenals vorige jaren worden ook nu in dezen catalogus opgenomen 
eenige boekwerken, die niet bepaald bestemd zijn ter uitdeeling aan de 
leerlingen van Zondagsscholen, enz., 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. 

Ook deze boekwerken worden geleverd op de zeer voordeelige voor-
waarden, in het voorbericht van dezen catalogus genoemd. 

283 A. VAN OS. Uit den heldentijd van Israël. Prijs f 0.50 (band 25 ct.) 
284 G. AGAARD. Sterke handen. Prijs f 0.60. (Uitsi. ingenaaid.) 

Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) of voor minstens f 10.— 
wordt halve prijs berekend. 

Bij bestelling is het voldoende de nummers der boeken op te geven. 
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285 ARMIN STEIN. Koningin Louïse van Pruisen. 2e dr. Prijs f 0.75. 
Uitsluitend ingenaaid. 

286 	 Wonderbaar geleid. 2e dr. Prijs f 0.75. Uitsluitend 
ingenaaid. 

287 	33 	
Paul Gerhardt. 2e dr. Prijs f 0.75 (band 25 ct.) 

288 A. ADLOF. Gevonden schatten. Prijs f 0.80 (band 40 ct.) 
289 HENR. J. BREDIUS. Kerstzegen en andere schetsen. Prijs f 0.80 

(band 40 ct.) 
290 CH. DIXON. Eerstelingen van den oogst. Prijs f 0.80 (band 40 ct.) 
291 F. W. A. KORFF. Lijden en strijden in 's Heeren dienst. Prijs f 0.80 

(band 40 ct.) 
293 RUNA. De oude dominee van Hornsje, en andere verhalen. Prijs f 0.80 

(band 40 ct.) 
294 M. RUDIGER. Pater Andreas. Prijs f 1.— (band 40 ct.) 
295 J. C. HOMOET. De bruine prins en zijne vrienden. Een verhaal uit 

de eerste jaren der 0. I. Compagnie. Met 8 platen. Prijs f 1.25 
(band 50 ct.) 

296 EMMA MARSHALL. No. XIII, het standbeeld zonder naam. Prijs 
f 1.25 (band 40 ct.) 

297 J. H. MEERWALDT. „Pidari" of de strijd van het licht tegen de 
duisternis in de Bataklanden. Vier verhalen. Met afbeelding en een 
kaart. Prijs f 1.25 (band 40 ct.) 

298 ADELPHA. Kijkjes naar binnen en naar buiten. Prijs f 1.50 (band 
40 ct.) 

299 HELENA CHRISTALLER. In dienst van zijn Zender. Prijs f 1.50 
(band 40 ct.) 

300 F. W. FARRAR. De Herodessen. Prijs f 1.50 (uitsi. ingenaaid.) 
301 N. FRIES. Gods handlangers. Een geschiedenis van kinderen in het 

Koninkrijk Gods. 2e dr. Met 4 platen. Prijs f 1.50 (band 50 ct.) 
302 G. C. HOOGEWERFF. Bar-Cochba, de valsche Messias. Een verhaal 

uit de Joodsche geschiedenis. 2e dr. Met 8 platen. Prijs f 1.50 
(band 40 ct.) 

303 J. W. A. NOTTEN. De staf des pelgrims. Prijs f 1.50 (band 40 ct.) 
304 E. QUANDT. De biechtvader der Roboses. Prijs f 1.50 (band 40 ct.) 
305 Siward, de Germaansche gevangene. Prijs f 1.50 (band 40 ct.) 
306 DIEDRICH SPECKMANN. De gouden poort. 2e dr. Prijs f 1.50 

(band 40 ct.) 
308 ARMIN STEIN. Een ridder zonder vrees of blaam. Met 4 illustraties. 

Prijs f 1.60 (band 40 ct.) 
309 E. J. WORBOISE. Nevel en zonneschijn. Prijs f 1.80. Uitsluitend 

ingenaaid. 
310 JOH. DOSE. De vriendin van doctor Luther. Een verhaal uit den 

Boerenkrijg. Prijs f 2.50. (Band 40 ct.) 
311 E. EVERS. De zaligsprekingen. Prijs f 2.50. (Band 40 ct.) 

Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) of voor minstens f 10.— 
wordt halve prijs berekend. 

Bij bestelling is het voldoende de nummers der boeken op te geven. 
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312 Het licht der wereld. Bijbelsche platen naar oude en nieuwe meesters. 
Tekst van Dr. CALLENBACH, Prof. Dr. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, 
Prof. Dr. VAN GELDEREN, Dr. EERRITSEN, Dr. GUNNING, Ds. HASPELS, 
Ds. JONKER, Ds. LAAN, Ds. VAN MELLE, Prof. Dr. VAN NES, Prof. 
Dr. PONT, Prof. Dr. VALETON Jr., Prof. Dr. VAN VELDHUIZEN, 
Ds. VOORHOEVE. Tweede druk. Prijs f 2.75. (Band 50 cent.) 

Van het onder No. 269 vermelde boek 

JAAP HOLM EN Z'N VRINDEN 
drukte ik ook een getal op grooter formaat en op beter 
papier. 

Is de gewone uitgave (no. 269) hoofdzakelijk bestemd tot 
uitdeeling en ten gebruike als leesboek op de scholen, deze 
grootere leent zich meer in het bijzonder voor afzonderlijk 
geschenk. 

Den prijs van deze grootere uitgave, die uitsluitend ge-
bonden verkrijgbaar is, stelde ik op f 1.25. 

Wie deze wenscht te ontvangen, bestelle 
VAN DE HULST, Jaap Holm en z'n vrinden, groote 

uitgave. 
(Hierop is de halve-prijs-voorwaarde NIET van toepassing.) 

Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) of voor minstens f 10.— 
wordt halve prijs berekend. 

Bij bestelling is het voldoende de nummers der boeken op te geven. 
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Serie „Groene hoekjes" 

uitgegeven door de 5,Vereeniging Christelijke Bibliotheek"r 

Prijs 15 cent. 
314 Een spoorkaartje. Uit het Duitsch. 
315 JOHANNA. Twee moeders. 
316 MERCATOR. Het harde hart. 
317 PALMA. Wim. 
318 H. W. S. Diepe wijsheid zijn uw paden. 
319 H. W. S. Hoe ik gezond werd. 
320 JAN VELTMAN. De schooiwijven. 
321 	IP 	 Doetje. 

Prijs 20 cent. 
322 VEKA. Fred. 
323 JAN VELTMAN. De familie Goeling. 
324 	fl 	 Eefje. 

Prijs 25 cent. 
325 A. N.—S. Jan. (Geïllustreerd.) 
326 H. W. S. Zijn moeder. 
327 SPARENBURG. Uit bange dagen. 
328 	 De dochter van den socialist. 
329 JAN VELTMAN. Armenweelde. 

Prijs 30 cent. 
330 VELTMAN. Pier en Pierkie. 

Prijs 40 cent. 
331 H. W. S. Gods wondere wegen. 

De „Groene boekjes" zijn meer in het bijzonder bestemd voor de een-
voudigen onder de volwassenen. Ze worden daarom veel gebruikt ter 
voorlezing op meisjesvereenigingen, naaikransen, ter verspreiding in zieken-
huizen, enz. enz. Maar ook voor de oudste leerlingen der Zondagsscholen 
zijn de meeste bij uitstek geschikt. 

Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) wordt halve prijs berekend. 
Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven. 
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RAAK MIJ NIET AAN WANTI 
IK DEN NOG NIET OPGEVA 
REN TOT MIJNEN VADER:— Joh.ae”, 

UIT VREES VAN HEM ZON 
DE WACHTERS ZEER VER- 
SCHRIKT GEWORDEN.. dIth.28: 

WAT ZOEKT GIJ DEN LEVENDE DU DE DOODEN ? 
MOEST DE CliRiSTUS NIET DEZE OINCErl LIntr1 ' 

Verkleinde afbeelding van de Paaschplaat van Rtinckel. 

PAASCHPLAAT, geteekend door A. RONCKEL. 

Ook deze zeer mooie plaat werd gedrukt op plaatpapier groot 54 X 39 c.M. 

Ze is eveneens verkrijgbaar in zwartdruk ad f 0.10 per exemplaar. 
In kleurendruk ad f 0.20 per exemplaar. 

Bij bestelling van platen is het noodig op te geven of men zwartdruk 
of kleurendruk verlangt. Verzuimt men dit te vermelden, dan wordt de 
uitgave in zwartdruk geleverd. Ruiling kan niet worden toegestaan. 

Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) wordt halve prijs berekend. 

UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NI JKERK. 

KERSTPLAAT, geteekend door WILM STEELINK. 

Deze zeer fraaie plaat werd gedrukt op plaatpapier groot 54 X 39 c.M. 

Ze is verkrijgbaar in zwartdruk ad f 0.10 per exemplaar. 
In kleurendruk ad f 0.20 per exemplaar. 
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Callenbach's Zondagsschoolplaten 
IN ZWARTDRUK. 

PRIJS 5 CENT. 

1. Kerstplaat. 8. Uit den strijd onzer vaderen. 
2. De verschijningen des Heeren 

aan Maria Magdalena en aan 
9.  De prinsen van Oranje (Prins 

Willem 	I—Prins Willem V). 
de Emmausgangers. 10.  Abraham. 

3. De profeet Elia. 11. Mozes. 
4. De geschiedenis van Jozef. 12. Daniël. 
5. Zendingsplaat 	uit 	de 	warme 13.  De barmhartige Samaritaan. 

luchtstreek 	(Afrika 	en 	China). 14.  Lief en leed. 
6. Zendingsplaat 	uit 	de 	koude 15.  Binnen en buiten. 

luchtstreek 	(Labrador, 	Groen- 16.  Kijkjes in 't rond. 
land en Patagonië). 17.  Hier en daar. 

7. Geloofshelden 	(Polycarpus 	en 
Ignatius). 

Callenbach's londagsschoolplaten 
IN KLEURENDRUK. 

PRIJS 10 CENT. 

21. Voor ieder wat. 
22. Uit de kinderwereld. 

23. Van allerlei kleur. 
24. Sprokkelingen. 

 

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. 

Bijbelsche Prenten voor Kinderen. 
Deze munten uit door goede illustraties, uitnemenden tekst, zeer goed 

papier, en buitengewoon lagen prijs. 
De ILLUSTRATIES zijn verkleinde afbeeldingen in zwartdruk van de 

groote Bijbelsche platen voor aanschouwelijk onderwijs, genoemd op 

Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) wordt halve prijs berekend. 
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bladzijde 23. Iedere prent, ter grootte van 34 X 43 c.M., heeft 9 voor-
stellingen; onder iedere voorstelling staat een korte beschrijving. 

Deze TEKST werd geleverd door een bekwaam kinderschrijver, wiens 
doel was zóó te schrijven, dat de geschiedenis, zoo beknopt mogelijk weer-
gegeven, voor ouderen een uitnemende leiddraad is om de kleinen met de 
Bijbelsche Geschiedenissen vertrouwd te maken. 

Het PAPIER is van zeer goede qualiteit, zoodat de illustraties alle goed 
tot hun recht komen, en de kinderen niet, als bij vele der goedkoope 
prenten, maar moeten raden wat het prentje te zien geeft. 

De PRIJS is uiterst laag gesteld, waardoor deze prenten uitnemend ge-
schikt zijn om, ook uit een allerschraalste kas, den kinderen iets te geven, 
waar ze werkelijk wat aan hebben. 

Deze serie bestaat uit 24 STUKS; voor uitdeeling alzoo een ruime keus. 

DE PRIJS IS 

PER BOEK (24 stuks) slechts f 0.35. 
PER 34 RIEM (10 boek of 240 stuks) f 3.—. 
PER RIEM (20 boek of 480 stuks) f 5.—. 

Als regel worden deze prenten afgeleverd, gelijkmatig verdeeld in 24 
soorten. Evenwel kan men ook bepaalde nummers opgeven. 

Ieder, die wel eens prenten onder de jeugd uitdeelt, bestelle van deze 
nieuwe serie een boek (24 stuks). Men ontvangt dan een compleet stel, en 
kan zich van de groote bruikbaarheid dezer prenten overtuigen. 

BIJBELSCHE KUNST. 
De platen der serie „Bijbelsche Kunst" zijn door hun bijzonder fraaie 

uitvoering een sieraad voor elk vertrek, en vallen door den buitengewoon 
lagen prijs onder ieders bereik. Ook zijn ze daardoor zoo bij uitstek ge-
schikt voor verspreiding op groote schaal. 

Elke plaat heeft eene grootte van 40 X 2734 c.M. en kost 

slechts f 0.10. 
Bij getallen, hetzij van één soort, hetzij gesorteerd naar keuze van den 

besteller, zijn de prijzen als volgt: 

25 exemplaren á f 0.09. 
50 „ „ „ 0.08. 

100 „ „ „ 0.07. 

Bij bestelling van minder dan 5 platen tegelijk wordt f 0.05 extra be-
rekend voor het carton, waarmede de platen, ter voorkoming van bescha-
diging, worden verzonden. 

Bij bestelling is het voldoende op te geven: „Platen Bijbelsche kunst"; 
met vermelding van het nummer. 
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De platen zijn zelf niet genummerd, doch hebben tot onderschrift de op 
de volgende bladzijde vermelde titels. 

De serie bestaat thans uit de volgende nummers: 
1. Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt. Naar Anton Dietrich. 
2. Jezus predikt aan het meer 	 . • 	„ F. von Uhde. 
3. De intocht in Jeruzalem 	 „ Leon Gérome. 
4. Het laatste avondmaal 	 „ E. von Gebhardt. 
5. De voetwassching 	 „ F. M. Brown. 
6. Gethsemane 	 • „ J. H. F. Bacon. 
7. Gethsemane 	 „ Heinrich Hofmann. 
8. Het berouw van Petrus 	 „ Graaf Harrach. 
9. Jezus voor Pilatus 	. 	 „ M. de Munkacsy. 

10. Zie, de mensch! . 	. 	 • 	„ Antonio Ciseri. 
11. De vrouwen bij het graf 	 „ W. A. Bouguereau. 
12. De Emmausgangers 	. 	 „ Rembrandt. 
14. Simeon in den tempel 	 „ Rembrandt. 
17. De vlucht naar Egypte 	 „ Eugène Girardet. 
18. Laat de kinderen tot Mij komen 	 „ Ottilie Roederstein. 
19. Het verloren schaap 	. 	 „ A. U. Soor. 
20. Jezus weent over de stad . 	. 	. 	. 	. 	„ Paul H. Flandrin. 
21. Jezus slapende in het schip tijdens den storm 	„ Eugène Delacroix. 
22. De uitnoodiging tot het Koninklijk bruiloftsmaal „ Eugène Burnand. 
23. Jezus en de Emmausgangers 	. 	 „ Eugène Girardet. 
24. Izaffl< zegent Jacob 	. 	. 	. 	. 	. 	„ Govert Flinck. 
25. De verderver der eerstgeborenen in Egypte 	„ Arthur Hacker. 
26. De kloppende Heiland 	 „ J. H. Isings Jr. 
27. De goede Herder . 	. 	. 	 „ J. van Ravenzwaay. 
28. Petrus uit de gevangenis verlost 	 „ C. van Noorde. 
29. De vrouwen bij het graf 	 „ Ary Scheffer. 
30. Aanbidding der herders 	. 	. 	 „ G. G. Haanen. 
31. Abraham zendt Hagar en Ismaël weg 	 „ B. Picard. 
32. De verloren zoon . 	. 	 „ Jan van de Vinne. 

EEN KEURIG UITGEVOERD PRENTENBOEK VOOR KINDEREN 

VAN 6 TOT 10 JAAR IS: 

Wie kijkt er mee en luistert meteen? 
door ALETTA HOOG. 

Dit prentenboek is gedrukt in 40  formaat op mooi, zwaar plaatpapier en 
gebonden in keurigen linnen stempelband. Het bevat 44 illustraties, waar-
van 27 in fijnen kleurendruk, 17 in zwartdruk. 

De uitvoering, zoowel uit- als inwendig, maakt dit boek tot een waar 
prachtwerkje voor de jeugd. Zelfs de meest verwende kinderen zullen naar 
dit boek begeerig de handjes uitstrekken. 
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En wat meer zegt: De tekst werd geleverd door ALETTA HOOG, de 
bekende schrijfster, die zoo heerlijk den kindertoon weet te vatten, en 
zonder te preeken of te moraliseeren, den kinderen een goede gedachte 
weet bij te brengen. Inzonderheid in dit opzicht onderscheidt zich dit 
prentenboek van zoo vele andere, waarbij alles aan de uitvoering, nagenoeg 
niets aan den inhoud ten koste gelegd werd. 

Aardige verhaaltjes en vriendelijke versjes vormen den tekst. Niettegen-
staande aan dit boek de beste zorgen besteed werden, is de prijs gesteld 
op slechts 

EEN GULDEN 
per exemplaar. 

(Hierop is de halve-prijs-voorwaarde niet van toepassing). 

Belangrijke prijsvermindering van Prentenboeken. 
Onderstaande prentenboeken worden aangeboden voor de daarbij ver-

melde ongekend lage prijzen, waardoor niet alleen iedere Vader of Moeder 
of eenig familielid in staat is den kleinen een fraai uitgevoerd, leerzaam 
en onderhoudend boekgeschenk aan te bieden, doch waardoor ook elke 
Zondagsschool, Dagschool en Bewaarschool in de gelegenheid is om voor 
zeer lagen prijs een mooie uitdeeling te houden onder de jeugd. 

Christoffels oude orgel en Engeltjes Kerstfeest. 
Twee prentenboeken door Mevr. 0. F. WALTON. 

Deze twee prentenboeken, formaat 22 X 29 c.M., hebben een fraai 
geïllustreerd omslag en 4 groote platen in kleurendruk en bevatten 19 
bladz. bijschrift. (Geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar). 

Oorspronkelijke prijs f 0.80 per stuk. Ze worden thans aangeboden voor 
f 0.35 per ex. 

25 ex. (desverkiezend gesorteerd) f 0.30 per ex. 
100 ex. (desverkiezend gesorteerd) f 0.25 per ex. 

Uit het Oosten. 
Vier kleine boekjes (formaat 8 X 11 c.M.) door A. J. HOOGENBIRK, 

getiteld : De Goede Herder, Het schip van de zandzee, Droogte en 
water, Op den akker. Elk dezer 4 boekjes, bestaande uit 16 bladzijden, 
is voorzien van een keurig geïllustreerd omslag. (Geschikt voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar). 

Prijs per stel voorheen f 0.20; thans aangeboden voor f 0.10 per stel. 
25 stel á f 0.09 per stel; 100 stel à f 0.08 per stel. 

Alzoo 100 stel of 400 boekjes voor slechts f 8.—, of slechts 2 cent per boekje. 

22 



UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK. 

Menschen uit het Oosten. 

Kijkjes in het Morgenland door A. J. HOOGENBIRK. 

De schrijver geeft hier een beschrijving van een viertal Oostersche be-
drijven, n.l.: „Een pottebakker", „Malende vrouwen", „Een waterdrager" en 
„Een zilversmid". Bij elk dezer is een zeer mooie illustratie gevoegd, ge-
drukt in fraaien kleurendruk. (Geschikt voor kinderen van 10 tot 14 jaar.) 

Oorspronkelijke prijs f 0.40 per ex.; thans aangeboden voor 
f 0.20 per ex.; 25 ex. á f 0.18; 100 ex. à f 0.16. 

De' PAKKET-AANBIEDING. 
Een compleet stel van deze in prijs verminderde prentenboeken is 

verkrijgbaar voor f 0.75; 25 complete stellen voor f 0.65 per 
stel; 100 complete stellen voor f 0.55 per stel. 

Bijbelsche Platen 
voor Aanschouwelijk Onderwijs. 
Deze platen behooren tot de aantrekkelijkste middelen voor vruchtbaar 

onderwijs, en zijn daarbij buitengewoon goedkoop. 
Voor slechts f 10.— ontvangt men gedurende 4 kwartalen telkens 11 platen 

en een landkaart, benevens een handleiding, dus totaal 44 platen en 4 kaarten, 
en de daarbij behoorende handleidingen. 

De platen hebben eene grootte van 63 X 90 c.M. en zijn uitgevoerd 
in fraaien kleurendruk. Zoowel door hunne grootte als door duidelijkheid 
van teekening zijn ze zoo uitnemend geschikt voor klassikaal onderwijs. 

Zelfs in vrij groote klassen zijn ze door de verst afzittende leerlingen 
goed te onderscheiden. 

Een uitvoerig prospectus van deze platen, tevens van Bijbelsche 
kaartjes, wordt op aanvrage toegezonden. 
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BOUWCARTONS 
ten gebruike bij het Bijbelsch onderWijs. 

f 0.25 per exemplaar. 
25 exemplaren á f 0.20. 

100 	„ 	„ „ 0.17 . 
250 	 ,, „ 0.15. 
500 	 0.121.  

I. EEN OOSTERSCHE SCHAAPSKOOI 
EEN OOSTERSCH BOERENHUIS. 

inwendige., Er is in voorgesteld, hoe 
malen van koren. Ook ziet men den 
wordt. 

Nevensstaande afbeeldin-
gen geven een indruk van 
de gebouwtjes. 

Bij de afbeelding „Oostersch 
boerenhuis" valt nog op te 
merken, dat het dak afneem-
baar is. Men ziet dus eerst 
het gebouw, zooals het zich, 
van buiten gezien, voordoet, 
en na afname van het dak 
krijgt men een kijk in het 

een vrouw juist bezig is met het 
oven, waarin het brood gebakken 



No. 29 DE VROUWEN BIJ HET GRAF 
	

No. 11 DE VROUWEN BIJ HET GRAF 

Naar de schilderij van Ary Scheffer 
	

Naar de schilderij van W. A. Bouguereau 

No. 5 	 DE VOETWASSCHING 

Naar de schilderij van F. M. Brown 



No. 4 	 HET LAATSTE AVONDMAAL 

Naar de schilderij van E. von Gebhardt 

No. 9 	 JEZUS VOOR PILATUS 

Naar de schilderij van M. de Munkacsy 

No. 23 	 JEZUS EN DE EMMAUSGANGERS 

Naar de schilderij van Eugène Girardet 



UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK. 

Een tweetal beoordeelingen: 

De afwerking van deze cartons is voortreffelijk: het lastige tegen-
elkander plakken, bij „bouwplaten" zoo vaak voorkomende, is hier ver-
meden door 't carton aan beide zijden te bedrukken; de voorwerpen zijn 
van voldoende grootte om alle peuterwerk uit te sluiten en de aanwij-
zingen voor het plakken noodig, zijn strikt nauwkeurig en volkomen 
voldoende. Ligt hierin een reden voor hartelijke aanbeveling, nog meer is 
dit het geval doordat de cartons zulk een hooge onderwijzende waarde 
hebben. Een jongen of meisje, die de schaapskooi heeft geplakt, vergeet 
van zijn of haar leven niet meer hoe een schaapskooi er uit ziet en met 
het boerenhuis — waarvan 't dak kan worden weggenomen om het 
interieur te toonen — is dit evenzeer het geval. Vele Bijbelsche verhalen 
zullen daardoor gaan spreken tot het kind, omdat zijn voorstelling van de 
in den Bijbel genoemde verhalen zooveel helderder is geworden. 

Men verzuime ook niet om deze cartons te doen bewerken en als leer-
middel in de Zondagsschool te gebruiken. 

Een inderdaad zeer belangrijke, practische uitgave zijn deze cartons, die 
we zonder eenig voorbehoud van harte ten zeerste aanbevelen. 

De Christelijke Familiekring. 
(Orgaan van de NederL Zondagsschool-Vereeniging.) 

	 Daarom begroeten wij deze ”Oostersche Bouwplaten" met warme 
sympathie; niet alleen omdat zij voor het kind, en ook wel voor ouderen, 
een aangename en leerzame bezigheid verschaffen; maar ook omdat zij, in 
elkaar gezet, een goed leermiddel zijn ten gebruike bij het onderwijs in 
de Bijbelsche Geschiedenis op School en Catechisatie. Ook Knapenver-
eenigingen kunnen er winst mee doen. 

In tweeërlei opzicht munten deze bouwplaten boven de gewone verre 
uit: ze zijn aan beide kanten bedrukt. Ook is er een leerzame, degelijke 
beschrijving aan toegevoegd. 

We kunnen ze van ganscher harte aanbevelen, met een warm woord 
van lof voor Ontwerper en Uitgever. De prijs is billijk. 

Boekbeoordeeling van „Jachin". 
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Getuigschrift of Diploma 
Voor Scholen, Vereenigingen, enz. 

Formaat 42% X 30% c.M. 

Gedrukt in kleuren en goud op diepzwarten ondergrond. 

bij het verlaten derf 
Zondagsschool Ps. 
119 : 105 te Nijkerk 
den 	 19 
Namens het Bestuur 

der Zondagsschool 

Gedenk aan uwen 
Schepper in de dagen 
uwer jongelingschap. 

Pred. 12 : la. 

Verkleinde afbeelding. 

De prijs van dit fraai uitgevoerde getuigschrift, 
beschriffbaar ivoorcarton, is gesteld als volgt: 

Dit diploma wordt 
door mij zonder inschrift 
in den handel gebracht, 
zoodat zij, die deze kaart 
wenschen te gebruiken, 
niet gebonden zijn aan 
eenig inschrift, door den 
uitgever vastgesteld. In 
vele gevallen zou dit 
e)f geheel i5f gedeeltelijk 
niet aan het doel be-
antwoorden. 

Wie slechts één of 
enkele exempl. noodig 
heeft, kan het inschrift, 
geheel naar eigen keuze 
vastgesteld, in teeken-
schrift doen aanbrengen. 
Wie een getal van 
eenige beteekenis wil 
bestellen, (b.v. voor 
schoolgebruik) kan den 
zakelijken tekst naar 
eigen opgave doen 
drukken, en de namen 
èn data schriftelijk in-
vullen. Met het drukken 
van dien tekst belast 
zich desgewenscht de 
uitgever. 
gedrukt op zwaar, goed 

1-9 ex. 	á 	f 0.30 50-99 	ex. à f 0.22% 
10-24 „ „ „ 0.27% 100-499 	„ „ „ 0.20 
25-49 „ „ „ 0.25 500 en meer „ „ „ 0.17% 

Bij bestelling van minstens 25 ex. geschiedt het drukken van inschrift, 
naar eigen opgave, gratis, mits dit voor alle exemplaren gelijk is. 

Voor elke zending wordt f 0.10 extra in rekening gebracht voor kosten 
van carton, waartusschen de kaarten verzonden worden, teneinde bescha-
diging te voorkomen. 
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Vijf en dertig liederen voor de Christelijke feestdagen, 
op bekende wijzen 

VOOR SCHOLEN EN HUISGEZINNEN 

door D. VAN WIJCK. 

Deze bundel 'van 35 liederen vormt een boekje van 64 bladzijden, met 
zeer duidelijke letter gedrukt. 

De prijs is slechts 	5 cent per exemplaar 
100 exemplaren à f 0.04 
500 	Pf 	 „ „ 0.03 

zoodat elke Zondagsschool zich voldoende exempl. kan aanschaffen, om 
elk der leerlingen op de Christelijke feestdagen een boekje in handen 
te geven. 

De bekende wijzen maken lange voorbereiding overbodig, zoodat in 
elke Zondagsschool nu op eiken feestdag een toepasselijk lied kan ge-
zongen worden. 

Een present-exemplaar van deze Vijf en Dertig Liederen wordt op 
aanvrage toegezonden aan Hoofden van Zondagsscholen. 
Alle Zondagsschoolbesturen kunnen dus gratis met den inhoud kennis maken. 

PAASCH- EN PINKSTERLIEDEREK 
34. Paaschlied. Wijze: Heilig, heilig zijt Ge, o Heer. 
35. Paaschvreugde. Wijze: Psalm 84. 
36. Paaschlied. Wijze: Er gaat door alle landen. 
37. Paaschjubel. Wijze: Rots der eeuwen. 
38. Paaschbede. Wijze: Heilig, Heilig zijt Ge, o Heer. 
39. Opstandingslied. Wijze: Daar juicht een toon. 
40. Paaschzang. Wijze: 0, wanneer. 
41. Bedezang op het Pinksterfeest. Wijze: 0, wanneer. 
42. Pinksterzang. Wijze: Er gaat door alle landen. 
43. Lied op Pinksteren. Wijze: Rots der eeuwen. 
44. Pinksterlied. Wijze: Er ruischt langs de wolken. 
45. Pinksterbede. Wijze: Alle heuv'len, alle dalen. 
46. Feestzang op Pinksteren. Wijze: Heilig, heilig zijt Ge, o Heer. 
47. Bede tot den Heiligen Geest. Wijze: Laat mij slapend op U wachten. 

Prijs der nummers 34-47 
50 ex. f 0.40; 100 ex. f 0.70; 250 ex. f 1.50; 500 ex. f 2.50. 

Een compleet stel der Paasch- en Pinksterliederen (No. 34-47) is ver- 
krijgbaar voor f 0.15. 

Door aanschaffing van een compleet stel dezer liederen heeft men een 
uitnemende handleiding voor de keuze van feestliederen, welke jarenlang 
kan dienst doen. 
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Kaart van Palestina 
bewerkt door J. VAN DE PUTTE. 

Tweede, veel verbeterde druk. 

Deze kaart heeft eene grootte van 148 X 116 c.M. 

Prijs in 2 bladen f 2.50. 

Opgeplakt op linnen en voorzien van rollen f 6.75. 
id. 	id. 	en gevernist . . . f 7.50. 

Alle koopers van deze kaart ontvangen gratis een ex. van het 

Handboekje ten gebruike bij het Bijbelsch-Aardrijkskundig Onderwijs, 
door J. V. D. PUTTE. Meerdere ex. zijn verkrijgbaar à f 0.10 per ex. 

• 
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Bijbelsche Wandkaart 
bewerkt door J. VAN DE PUTTE. 

Deze kaart heeft eene grootte van 176 X 130 c.M. 

Prijs in 6 bladen f 3.75. 

Opgeplakt op linnen en voorzien van rollen f 8.75. 

id. 	id. 	en gevernist . . . f 9.75. 
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Nieuwe Testament en Psalmen. 
Psalmen. 
Evangelische Gezangen. 

gr-2 
cD • • 

m11. 
 ao  
O CD 

Ce▪  o  

o cr) 
1• 2  N 

PD, 	
;12  

0 

CfC  

CD 

De prijsvermindering, in de voorrede genoemd, is op deze boekjes 

niet van toepassing. 

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

Dit vierkant geeft de juiste maat 

Ner der daarin genoemde boekjes aan. 

eerste vers op noten, 

met Catechismus, Formulieren van Doop en 
Avondmaal, enz. in heel linnen stempelbandje 
en marmersnee. 

Nieuwe Testament en Psalmen, 
eerste vers op noten, 

met Catechismus, Formulieren van Doop en 
Avondmaal, enz. in heel linnen stempelbandje 
en marmersnee. 

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

Prijs f 0.15; 
25 ex. f 3.60 ; 50 ex. f7.—; 100 ex. / 13.50. 
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UITGAVEN DER 
NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL-VEREENIGING. 

Rooster der Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging voor 1915. 
Deze rooster heeft dezelfde onderwerpen als behandeld worden in 

Wenken en Toelichtingen van Dr. E. BARGER. 

Prijs f 0.05; 50 ex. f 2.—; 100 ex. f 3.—. 

WENKEN EN TOELICHTINGEN VOOR DEN ONDERWIJZER, be-
treffende de te bespreken onderwerpen volgens den Zondagsschool-
rooster voor 1915, door Dr. E. BARGER. 
Prijs per jaargang f 1.15. 

Rooster voor de laagste klassen der Zondagsschool. 
Prijs f 0.05; 50 ex. f 2.—; 100 ex. f 3.—. 

Handleiding bij den Rooster voor de laagste klassen der 

Zondagsschool door Dr. E. Barger. 
Prijs f 1.—; franco per post f 1.15. 

DE CHRISTELIJKE FAMILIEKRING. Tijdschrift voor Zondagsschool en 
Huisgezin, onder redactie van Ds. J. J. VAN NOORT. 
Prijs per jaargang (4 nrs. Hoofdblad en 12 nrs. Bijblad) f 2.—; franco 
per post f 2.25. 

DE DAG DER KLEINE DINGEN door Ds. J. J. VAN NOORT. Een woord 
van opwekking aan de Onderwijzers en Onderwijzeressen onzer Zondags-
scholen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der 
Zondagsschool in Nederland. 
Prijs f 0.25; 50 ex. à f 0.22% ; 100 ex. à f 0.20. 

EEN VEELEISCHEND WERK. Wenken voor allen, die in de Zondags- 
school arbeiden, door A. J. HOOGENBIRK. 
Prijs f 0.25. 

DE NOODZAKELIJKHEID EN DE WIJZE VAN VOORBEREIDING 
VOOR HET ZONDAGSSCHOOLONDERWIJS door Dr. E. BARGER. 
Prijs 10 cent ; 50 ex. f 3.50; 100 ex. f 5.—. 
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UITGAVEN. DER 
NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL-VEREENIGING. 

VIER KERSTLIEDEREN. Diverse soorten. Met accompagnement en twee- 
stemmige zetting in C hevé-muziek. 
Prijs f 0.03; 50 ex. f 1 .—; 100 ex. f 1.50. 

EERSTE SERIE. 

1. Kerstvreugde. 
2. Hosanna den Zone Davids. 
3. Bij de kribbe. 
4. Kerstpsalm. 

TWEEDE SERIE. 

1. Kerstpsalm. 
2. Geef eer den Heer. 
3. Het lied der engelen. 
4. Een rijsje is ontsprongen. 

DERDE SERIE. 

1. Kerstpsalm. 
2. Een rijsje is ontsprongen. 
3. De Koning van Bethlehem. 
4. Geef eer den Heer. 

VIERDE SERIE. 

1. 's Konings naam. 
2. Kerstklokken. 
3. Bij de Kribbe. 
4. Kerstlied. 

VIJFDE SERIE. 
1. Bij de kribbe. 
2. Kerstfeest in Nederland. 
3. Herders en wijzen. 
4. Kerstzang. 

DE KINDEREN NIET VERHINDEREN door G. F. HASPELS. 
Prijs f 0.10. 

VREDE OP AARDE. Zendingsboekje, door C. N. LOOMAN. 
Prijs f 0.20; bij getallen minder. 

IN MEMORIAM T. M. LOOMAN. 
Prijs f 0.30. 

STEENEN DES AANSTOOTS. Eene poging tot wegneming van het aan-
stootelijke en tot oplossing van het schijnbaar tegenstrijdige in de 
Heilige Schrift. Naar het Hoogduitsch van S. LIMBACH. Met een aan-
bevelend woord van Dr. E. BAROER. 
Prijs ingenaaid f 1.80; gebonden f 2.25. 

Door het lidmaatschap der Vereeniging steunt men den Zondags-
school-arbeid. 

De contributie bedraagt f 0.50 tot f 5.—. 
Naar het bedrag der contributie ontvangen de leden de uitgaven der 

Vereeniging. 
Aanmelding voor het lidmaatschap bij den binnenlandschen Secretaris 

Ds. J. J. VAN NOORT, Nassaukade No. 82, of bij den Penningmeester 
H. A. DE BOER Azn., Koninginneweg No. 227, Amsterdam. 
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UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACIJ TE NI JKERK. 

KERKGESCHIEDENIS. 

Geschiedenis der Christelijke Kerk 
in twee leerkringen 

door J. SCHOUTEN. 

Prijs ingenaaid in 2 deeltjes f 1.50; gebonden in een band f 1.90. 

Voor hen, voor wie het uitnemende handboek van Kurtz te zwaar of te 
uitgebreid is, is dit een uitnemende handleiding om zich de hoofdfeiten 
der kerkgeschiedenis eigen te maken. Het werk is rijk geïllustreerd. 

Geschiedenis der Christelijke Kerk 
in hare grondtrekken geschetst 

door RUDOLPH SOHM. 

Uit het Hoogduitsch door L. H. F. A. FAURE. 

Met een voorrede van Prof. Dr. H. G. KI,EYN. 

Tweede druk. 

.Prijs ingenaaid f 1.50; gebonden f 1.90. 

Vooral voor hen, die van Kerkgeschiedenis eenige studie gemaakt hebben, 
is dit een uitnemend handboek, om een breeder en dieper inzicht te krijgen 
in de beteekenis der feiten. De zeer boeiende schrijftrant maakt het voor 
een uitgebreiden kring van lezers genietbaar. 

Geschiedenis van het Godsdienstig en 
Kerkelijk leven van het Nederlandsche volk 

aan ons volk verhaald door J. KUIPER. 

Tweede, herziene en vermeerderde druk. 

Prijs in fraaien stempelband f 6.—. 

Deze Vaderlandsche Kerkgeschiedenis maakte reeds dadelijk bij de ver-
schijning grooten opgang. De eerste druk (3000 ex.) was in ongeveer een 
jaar tijds uitverkocht. 

Door de talrijke verbeteringen munt deze tweede druk boven den eersten 
uit, terwijl bovendien een belangrijke vermeerdering van tekst, platen en 
portretten heeft plaats gehad. 



UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NI JKERK. 

LEESBOEKEN VOOR DE 
CHRISTELIJKE SCHOLEN. 

-Nu in tal van Chr. scholen de methode wordt toegepast om, in plaats 

van boekjes met korte leeslesjes, boeken en boekjes met langere vertellingen 

te gebruiken bij het leesonderwijs, maken reeds velen gebruik van mijne 

uitgebreide sorteering Zondagsschooluitgaven, waarin menig boek voor-

komt, dat zich voor lezen en bespreken zoo uitnemend leent. Ook de 

buitengewoon lage prijzen doen deze boeken daarvoor bijzonder in aan-

merking komen. Voor zeer weinig geld heeft men een mooie collectie 

leesboeken. Men zie de rijke sorteering in dezen catalogus vernield onder 

de nummers 1-82, op welke alle de voordeelige halve-prijs-voorwaarde 

van toepassing /is. 

Verder wordt nog de aandacht gevestigd op 

KIJKJES UIT EEN VER LAND 

Jonk-vr. H. B. DE LA BASSECOUR CAAN en ALETTA HOOG. 

Geïllustreerd door J. G. GERSTENHAUER. 

Prijs 25 cent. 

ZONNESTRALEN. 
Geïllustreerd leesboek voor de Bijbelsche 

Geschiedenis in school en huis 

door J. SCHOUTEN. 

la. Oude Testament — lb. Nieuwe Testament. 
Prijs per deeltje, stevig gecartonneerd, f 0.30. 
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