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UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK 1 

Op de navolgende 
Or Belangrijke nieuwe uitgave "MIE 

die tot in alle onderdeelen met groote piëteit verzorgd is, vestig ik 
zeer in het bijzonder de aandacht. 

VAN ZIJNE HEERLIJKHEID 
GEESTELIJKE NALATENSCHAP VAN 
DR. F. VAN GHEEL GILDEMEESTER 

Dit „Dagboek", door een der dochters van Dominee Gildemeester 
saamgelezen uit de vele nagelaten geschriften van den geliefden 
Haagschen Predikant, die op den Nieuwjaarsdag van het vorige jaar 
zoo plotseling heenging, zal ongetwijfeld vele zijner duizenden vrienden 
welkom zijn. 

Het eenvoudige, duidelijke zetwerk van dit boek, dat in twee kleuren 
is uitgevoerd, het kloek formaat en de mooie qualiteit papier, die allereerst 
op duurzaamheid berekend moest zijn, geven aan het geheel een voornaam 
uiterlijk, en maken het tot een boek dat men gaarne ter hand neemt. 

Voor eiken dag is het te lezen Schriftgedeelte en het te zingen vers 
aangegeven. 

Schaf u dit boek aan voor uw eigen gezin, en zet het bovenaan op 
de lijst van de geschenken, die ge dit jaar plan hebt te geven, of op 
uw eigen verlanglijstje. Een boek als dit, in dien voornamen, licht-echten 
paarsen band, zal als een waardevol geschenk zeker met bijzondere 
waardeering worden ontvangen. 

De prijs voor een ingenaaid exemplaar bedraagt f 6.— ; gebonden in 
keurigen paarsen stempelband, en met stemmig gekleurde kopsnede, 
kost het boek f 7.—. 

_ Teneinde de verspreiding zoo algemeen mogelijk te maken, en de 
aanschaffing voor niemand een beletsel behoeft te zijn, besloot ik dit 

werk ook verkrijgbaar te stellen in twaalf maandelijksche afleveringen 
f 0.50, waarop de inteekening is opengesteld bij iederen boekhandelaar. 

Tot den prijs van f 1.— wordt dan desgewenscht bij de twaalfde aflevering 
een losse band verkrijgbaar gesteld. 
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Eene niet minder keurige uitgave, ofschoon van veel kleiner 
omvang, is 

IN DAGEN VAN ZIEKTE 
VEERTIEN OVERDENKINGEN 

DOOR 

L. AALDERS. 
Predikant te Vaals. 

Prof. Dr. J. W. Aalders leidt met het volgend woord dit werkje bij 
de lezers in : 

„Ik geef gaarne rekenschap van het aandeel, dat ik aan de uitgave 
van dit boekje heb. Meer dan eens heb ik tot mijn broer gezegd : „Gij 
moet de ervaring van ziekte ook dienstbaar stellen aan anderen. Gij 
hebt z&weel geleden en zien lijden en daardoor, Gode zij dank, zóó-
veel geleerd, dat gij de aangewezen man zijt om ook in ruimer kring 
anderen daarin te doen deelen." 

Ik begrijp, dat mijn broer aansporing, en meer dan ééne, noodig had. 
Men is met deze teere dingen vanzelf terughoudend. Maar er zijn 
zexíveel zieken, die geestelijken steun noodig hebben en er bestaat, voor 
zoover ik weet, z(545 weinig goede lectuur voor hen in onze taal, dat 
ik mij verheug, nu mijn broer zijn schroom heeft overwonnen. Juist 
van iemand, die bij ervaring weet wat ziekzijn is, zullen zieken willen 
hooren wat God hem op zijn ziekbed heeft geleerd. 

Daarom leid ik deze uitgave zoo gaarne bij hen, die zij moge dienen, in. 
Groningen, 13 April 1929. 	 W. J. AALDERS. 

Ofschoon bij de uitvoering van deze uitgave in de eerste plaats de 
stemmigheid is betracht, meen ik er toch in geslaagd te zijn iets aparts, 
iets bijzonder aantrekkelijks saam te stellen. Ik liet dit boekje binden 
in een zeer speciale soort linnen, in uiterlijk geheel in overeenstemming 
met den teeren, troostenden inhoud van het kostelijk boekje. In deze uit-
voering kost het f 1.60, terwijl tevens ter meer algemeene verspreiding eene 
goedkoopere uitgave verkrijgbaar is à f 0.60; 25 ex. à f 0.40. 
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DE HERDERSPSALM. 
Dit album bevat 13 platen, die op verrassende wijze den 23en Psalm 

illustreeren. Ze zijn gemaakt naar foto's, die in het Heilige Land werden 
genomen, en daardoor geven zij niet alleen een getrouwen kijk op het 
herdersleven en wat daarmede verband houdt, — maar zij doen ons 
den ontroerenden Psalm van David nog weer beter verstaan door de 
toelichting, die de platen geven. In een kort artikel dat vooraf gaat, 
wordt een en ander duidelijk aangetoond. 

Het album is in oblong-formaat uitgevoerd, en is b.v. een uitnemend 
geschenk voor scheidende leerlingen van de Zondagsschool. Ook 
kunnen de platen, afzonderlijk geëncadreerd, prachtig dienst doen als ver-
siering van huis- of woonkamer, ziekenzalen en allerlei andere localiteiten. 

Prijs slechts f 0.80 per exemplaar. 

BIJBEL 
bevattende al de boeken van het Oude en Nieuwe Testament volgens 
de Statenvertaling, met gelijkluidende teksten en inhoudsopgaven boven 
de hoofdstukken, 

met honderd gekleurde platen 

naar de oorspronkelijke waterverf-teekeningen van Harold Copping. 

De prijs is : Geb. in fraaien, linnen stempelb. en geverfd op snede f 9.50. 

MAP MET HONDERD PLATEN 
TEN GEBRUIKE BIJ HET BIJBELSCH ONDERWIJS 

naar waterverf-teekeningen van HAROLD COPPING. 

Grootte van iedere plaat 23 X 14 cM. 	Prijs per map, inhoudende 100 platen, f 4.50. 

Bij bestelling geve men op: Map met 100 Copping-platen. 



die reeds in tal van 
kringen was ingeburgerd, 
heeft zich, tengevolge 
van de belangrijke prijs-

welke werd ingesteld, nieuw verlaging, 
Deze handige deeltjes zijn dan ook bij uitstek geschikt voor 

geschenken aan ouderen. Niet alleen zijn de prijzen uiterst laag, 
doch ook zeer verschillend, zoodat men reeds voor f 0.40 een 
boek kan uitzoeken, maar ook tot f 2.40 gaan kan. 

Maar welken prijs men ook besteedt, men is zeker van keurig 
uitgevoerde deeltjes te ontvangen. 

De halve-prijs-voorwaarde is op deze serie niet 
van toepassing. 

Der 

terrein veroverd. 
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DE SERIE 

OKT FRISCH CLAER 

ADELPHA 
JONGE LEVENS 

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

D. ALCOCK 
ALS SCHAPEN TER 

SLACHTING 
2e druk 

Prijs ing. f 0.80; geb. f 1.20, 

k g; 

-.4» 	DE 

SCHAAPHERDER 
“. VERTELLING 

UIT D. flIMS.t. TUD 

C. BEUER 



Prijs ing. f 1.— : geb. f 1.40. 

C. BEIJER 

ANASTASIA 
2e druk 
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C. BEIJER 
DE SCHAAPHERDER 

Vertaald door L. Bckmann 
2e druk 

Geïllustreerd 
Prijs ing. f 0.40 ; geb. f 0.80. 

HELENE CHRISTALLER 
IN DIENST VAN ZIJN 

ZENDER 
3e druk 

Prijs ing. f 0.70; geb. f 1.10. 

RALPH CONNOR 

DE HEMELLOODS 
3e druk 

Prijs ing. 0.70; geb. f 1.10. 

CORNELIA 

BELIJDENIS EN LEVEN 
8e druk 

Prijs ing. f 0.70; geb. f 1.10. 

CORNELIA 

BELIJDENIS 

EN LEVEN 

CORNELIA 

DE OUDE BIJBEL 
7e druk 

Prijs ing. f 0.60; geb. f 1.—. 
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JOSEPH HOCKING 
HET VERTRAPTE KRUIS 

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

Jonkvr. A. VAN HOGENDORP 
JULIANA VAN STOLBERG 

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

Dr. A. J. Th. JONKER 
VOOR DONKERE DAGEN 

4e druk. 
Prijs ing. f 0.50; geb. f 0.90. 

W. G. VAN DE HULST 
STILLE DINGEN 

2e druk. 
Prijs ing. f0.80; geb. f 1.20. 

J. DE LIEFDE 
DE SCHERPSCHUTTER 

VAN ST. MARTIN 
4e druk. 

Prijs ing. f 0.60; geb. f 1.—. 

J. DE LIEFDE 
DE PLAATSVERVANGER 

5e druk. 
Prijs ing. f 0.40; geb. f 0.80. 

'DLSC  i-IERItClIbTTER 
VAN Sr MAPTIN 

J, bCFD, 

Ilya.3‘,/kVAtrGE1 
;ar de teen,groel2e  

f,, 	, 

VOOR DONKERE DAGEN 

mor Prof. CO. A. J. TH. JONKER 
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DE OUDE DOMINEE 
VAN HORNSJO 

44 -e 

E. VON MALTZAHN 
OP VASTEN GROND 

4e druk. 
Prijs ing. f 1.—; geb. f 1.40. 

NICOLAAS 
DE PASTORIE VAN 

NeoDDEBO 
5e druk. 

Prijs ing. f 0.80; geb. f 1.20. 

RUNA 
DE OUDE DOMINEE VAN 

HORNSO 
2e druk. 

Prijs ing. f 0.50; geb. f 0.90. 

W. SCHIPPERS 
HET UILENNEST 

5e druk. 
Prijs ing. f 0.60; geb. f 

W. SCHIPPERS 
EEN ZEEMANSVROUW 

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

W. SCHIPPERS 
DE ZOON VAN SCHIPPER 

HOLTING 
2e druk. 

Prijs ing. f 0.50 ; geb. f 0.90. 

DE ZOON VAN 
SCIIIPPER HOUTING 

W.5011 PPEkS 

G 	 MIJMER». 



W. SCHMIDT 
AETHELBURGA. 

Een verhaal uit den Angel-Saksischen tijd. 
2 deelen. 	2e druk. 
Prijs ing. f 1.60 ; geb. f2.40. 

ERNST SCHRILL 
TWEEMAAL GESTORVEN 

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

D. SPECKMANN 
DE GOUDEN POORT 

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

D. SPECKMANN 
OP DEN LOOHOF 

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

GUY THORNE 
EN HET WAS NACHT 

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

ZELANDIA 
OP EN OM DEN EIKENHOF 

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

72:odia 

Op en om 
den 

ekenhor 

N HET WAS NACHT 

De uitgaven der serie „GOET-FRISCH-CLAER" worden niet tegen halven prijs ge-
leverd. De prijzen zijn trouwens zóó laag, dat ze tegen de genoteerde prijzen zeer zeker 
voor het hierboven genoemde doel, ja voor elke gelegenheid, waarbij men een kostelijk, 
toch niet te kostbaar geschenk wil aanbieden, in aanmerking komen. 
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ZONDAGSSCHOOLUITGAVEN. 
Een voorjaarscatalogus mijner zondagsschooluitgaven is dit jaar wel 

bijzonder noodig, omdat tal van titels, die in den najaarscatalogus 1929 
voorkomen, geheel zijn uitverkocht. Die titels zijn in dezen catalogus 
niet opgenomen, zoodat men hieruit kan bestellen, zonder groote kans 
voor het veelal teleurstellende bericht : uitverkocht. 

Behalve deze titels, alle uitgaven van voorgaande jaren, waren op 
het laatst der vorige kerstcampagne nog eenige nieuwe uitgaven niet 
meer verkrijgbaar, zoodat ik vele orders, die daarop binnen kwamen, 
niet kon uitvoeren ; de tijd ontbrak deze boeken terug te vragen bij 
boekhandelaars, die ze in depót hadden. Thans evenwel heb ik van 
die depót-zendingen gedeelten terugontvangen, zoodat van die uitgaven 
weder kan worden afgeleverd. De nummers en titels dezer boeken zijn : 

No. 154. L. A. LEVER—BROUWER: Om een puntenslijper. 
„ 215. D. MENKENS—VAN DER SPIEGEL: T6ch een jongen. 
„ 249. P. J. RISSEEUW. De Kerstvacantie van Jo en Jan. 

Op deze uitgaven kunnen dus thans weder bestellingen worden 
aangenomen. 

Verder heb ik in dezen catalogus opgenomen een nieuwen druk van 
het boekje „Blijdschap na droefheid" door Johanna (zie nr. 17), dat 
voor Paaschuitdeelingen zeer goede diensten kan bewijzen. Om voor 
hen, die voor Paaschuitdeelingen speciale Paaschboekjes verlangen, 
de keuze gemakkelijk te maken, heb ik die boekjes alle afzonderlijk 
vermeld op bl. 11. 

Ten slotte zij hier nog medegedeeld dat de bekende voorwaarden 
blijven gehandhaafd, d.w.z. dat al het op blz. 11-29 vermelde berekend 
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wordt tegen de helft van de genoteerde prijzen, indien voor minstens 
f 10.— waarde wordt besteld (waarvoor dus slechts de helft, alzoo 
f 5.— of hooger in rekening wordt gebracht), of ook bij bestelling van 
minstens 25 exemplaren, ook al wordt daardoor niet de som van f 10.—
bereikt. In beide gevallen geschiedt de sorteering geheel naar verkiezing 
van den besteller, onverschillig of boekjes van verschillende prijzen, of 
boekjes en platen, of alleen platen worden besteld. 

Op banden wordt geen prijsvermindering toegestaan. 

N.B. Aan mij geheel onbekende personen lever ik niet anders dan 
tegen vooruitbetaling of als verrekenpakket. 

VERKLARING DER VERKORTINGEN. 

K. beteekent Kerstverhaal. 
P. 	ff 	 Paaschverhaal. 
G. 	Geschiedenis, 't zij Vaderlandsche of Algemeene. 
Z. G. „ 	Zendingsgeschiedenis. 
K. G. „ 	Kerkgeschiedenis. 
J. 	 tI 	 voor jongens. 
M. 	voor Meisjes. 

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

Boeken, waarachter band vermeld staat, zijn gebonden verkrijgbaar 
tegen verhooging van den genoteerden prijs. Op den band-prijs wordt 
geen vermindering toegestaan. 

Alle solide Boekhandelaren nemen bestellingen aan. 
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De— Voor uitdeelingen worden alle boekjes en platen, 
vermeld op blz. 11-29, bij bestelling van minstens 
25 stuks, voor de helft der genoteerde prijzen 
geleverd. 

Uitgaven voor het Paaschfeest. 

Zooeven verscheen: 

No. 17. JOHANNA: Blijdschap na droefheid. 3e dr. 	, 	. 

Vroeger verschenen: 

22. CORA: De geschiedenis van den vogelverschrikker. 

f 0.15 

3e dr 	  „ 0.20 
„ 25. E. GERDES: De satijnen das. 6e dr.  	„ 0.20 
„ 76. JOHANNA: Hoe Trineke's gebed verhoord werd 	. „ 0.35 
„ 102. BETSY: Hebt uwe vijanden lief. 5e dr. „ 0.40 
„ 103. 	Het bloemenmeisje. 4e dr. 

	

 	„ 0.40 
„ 119. 	Het Oostersche nichtje. 3e dr. 	 „ 0.50 

De Paaschplaat van Riinckel 
(Zie bladz. 29). 

Callenbach's Zondagsschoolplaten No, 2 
(Zie bladz. 29). 

De serie platen „Bijbelsche Kunst" 
en wel speciaal de nummers 3 tot 12, 22 en 26. (Zie bladz. 31 en 32). 
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Bij bestelling van 25 stuks (ook gesorteerd) wordt al 
het op blz. 11-29 genoemde tegen halven prijs berekend. 

Boekjes van 10 cent. 
De boekjes van deze serie hebben alle een geïllustreerd omslag, een 

of meer plaatjes, en bevatten 16 bladzijden druks. 

1 Geertruida. De verloren zoon. 2e dr. 

	

2 	 Elia, de strijder voor Gods eer. 2e dr. 

	

3 	 's Heeren vroegste levensjaren. 2e dr. 

	

4 	 Naman, of een ziel gered. 2e dr. 
5 P. J. Kloppers. Blinde Frans. 4e dr. 
6 J. C. Luitingh. De koster van Sluis. 4e dr. G. 
8 Wilh. Riem Vis. Nellie, de kleine wildzang. 3e dr. M. 
9 C. F. Schiittelndreiër. De Heer verlaat de Zijnen niet. 8e dr. 

Boekjes van 15 cent. 
De boekjes van deze serie hebben alle een geillustreerd omslag, een 

of meer plaatjes, en bevatten 24 bladzijden druks. 

10 D. Alcock. De kleine zendelingen. 4e dr. Z. G. 
11 J. van Bergen. De bijbelcolporteur. 4e dr. 
12 E. Gerdes. Een held die Oranje liefhad. 3e dr. G. 

	

13 	 Een kloek Amsterdammer. 4e dr. G. 
14 Aletta Hoog. Van iets heel prettigs. 3e dr. K. 
15 Johanna. Aan het Scheveningsche strand. 4e dr. 

	

16 	In den schooltrein. 3e dr. J. 

	

17 	,, 	Blijdschap na droefheid. 3e dr. 

Boekjes van 20 cent. 
De boekjes van deze serie hebben alle een geillustreerd omslag, een 

of meer plaatjes en bevatten 32 bladzijden druks. 

19 Adelpha. Gij gaat vele muschkens te boven. 6e dr. 
20 R. W. van Asch. Voor Klaas en voor mij. 2e dr. K. 

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



21 S. G. Broos—Kloppers. Jaapje. (16 bl., doch omsl. in kleurendruk). J. 
22 Cora. De geschiedenis van den vogelverschrikker. 3e dr. P. 
23 Eveline. Een volgende keer. (16 bl., doch omslag in kleurendr.) M. 
25 E. Gerdes. De satijnen das. 6e dr. 
26 Aletta Hoog. Beertje. 2e dr. (16 bl., doch omsl. in kleurendruk). 
27 	 Drie kerstboomen. 2e dr. (16 blz., doch omsl. in kl.dr.) J. 
28 Johanna. Sneeuwvlok en Bruinoogje. 4e dr. 
29 P. J. Kloppers. Mijn naaste. 3e dr. 
30 J. C. Luitingh. Fransche Lotje. 2e dr. G. 
31 E. J. Veenendaal. Gods Voorzienigheid. 3e dr. 
32 Veka. De kleine diacones. 3e dr. M. 
33 A. Verkorst. Grootmoeders versje. 6e dr. (16 bl., doch omsl. in kl.dr.) 

Boekjes van 25 cent. 
De boekjes van deze serie hebben alle 16 à 24 bladz. druks, een 

geïllustreerd omslag in kleurendruk, benevens een gekleurd plaatje of 
tal van illustraties in zwartdruk. 

47 A. J. Hoogenbirk. Het gespaarde dubbeltje: 6e dr. J. 
48 W. G. v. d. Hulst. Een held. 2e dr. 
49 Johanna. Rudi's kerstfeest. K. 
50 J. de Liefde. Kindervreugde. (Versjes voor de kleinen) 
51 	 Lentemorgen. (Versjes voor de kleinen) 

34 R. W. van Asch. De verdwaalde kip. M. 
35 Betsy. God ziet mij. 3e, opnieuw bewerkte druk. J. 
36 	„ Teuna en Fik. 2e, opnieuw bewerkte druk. 
37 Carla. De schoenen van den bovenmeester. 
38 „ 	Moeders verjaardag. J. 
39 Catharina. Toch kerstfeest. K. 
40 Constant. Evert Brand of Aan den buitendijk. 
41 Francina. Emmy van Laren. M. 
42 E. Gerdes. Wouda of het gevonden kind. 
43 Heleen. Jopie's wollen aapje. M. 
44 	,, 	Toch een flinke jongen. J. 
45 Aletta Hoog. Als een zaadkorrel. Z. 
46 	 Waarom Vader 't begreep. J. 
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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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53 J. L. F. de Liefde. Hoe Mietje-Pim Kerstfeest vierde. 2e dr. J. 
54 	tt 	Wat Hansje gaf. 2e dr. 
55 P. A. Sparenburg. Ooms verrassing. J. 
56 Tini. Bij grootmoeder. J. 
57 C. v. d. Vecht. De prijs van Cor van Oven. 
58 Wilma. Joop's thuiskomst. 

Boekjes van 35 cent. 
De boekjes der 35-cents-serie hebben 32 bladzijden druks, een 

geïllustreerd omslag en een plaatje, beide in kleurendruk, of meerdere 
plaatjes in zwartdruk. 

59 Betsy. Hans, of ken den Heer in al uw wegen. 2e dr. 
60 	Karels droom. 3e, opnieuw bewerkte druk. J. 
61 	Kleine Gabriël. 4e, opnieuw bewerkte druk. J. 
62 	t. 	Lea of de kracht van Gods Woord. 3e, opnieuw bewerkte dr. 
63 fl 	Ook voor mij. 6e, opnieuw bewerkte druk. 
64 	Piet en Pietje. 3e, opnieuw bewerkte druk. J. 
65 	Wat Grietje van de kuikentjes leerde. 5e druk. 
66 Carla. Hoe Bart en Kees vrienden werden. 
67 	Kleine zus. M. 
68 Dina. Marie's taak. M. 
69 C. van Dort. Broertjes kerstlied. 
70 Francina. Laat uw licht schijnen. M. 
71 Louise L. G. Will vertelt. (28 blz. doch gekleurde plaatjes 

tusschen den tekst.) 
72 Leni van Huizen. Dat booze hartje. M. 
73 M. W. Hulleman. Het huis achter de duinen. 
74 W. G. van de Hulst. Het gat in de heg. 3e dr. 
75 	 Van een klein meisje en een groote 

klok. 6e dr. 
76 Johanna. Hoe Trineke's gebed verhoord werd. P. 
77 	Twee winters. 
78 Maria Laarman. Niet Moortje, maar Doortje. M. 
79 J. L. F. de Liefde. Wimpie. 3e dr. 
81 A. N.—S. Toen vader op zee was. 2e 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. 
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82 E. Palma. Wim. J. 
83 	,t 	Zijn vriend. J. 
84 Salvafama. Jodenkerstfeest. 3e dr. 
85 P. A. Sparenburg. Vrijgekocht. Een verhaal uit de 15e eeuw. 
86 D. van der Spiegel. Die slimme, slimme Does. 
87 D. de Vries—Kikkert. Lammetje-lief. 

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

Prijs 40 cent. 
88 Aletta Hoog. Pop vertelt. 2e dr. 
89 W. G. van de Hulst. Allemaal katjes. 3e dr. 
90 	,, 	Bruun, de beer. 2e dr. 
91 	,, 	Fik. 5e dr. 
92 	t, 	Het huisje in de sneeuw. 4e dr. 
93 	.. 	Het wegje in het koren. 2e dr. 
94 	,, 	Van Bob en Bep en Brammetje. 5e dr. 
95 	t, 	Van den boozen koster. 4e dr. 
96 	,, 	Van drie domme zusjes. 3e dr. 
97 	,, 	Zoo'n griezelig beest. 2e dr. 
98 J. L. F. de Liefde. Het nest in de turf. 2e dr. 
99 Rie. Jantje. 2e dr. 

Van deze boekjes zijn ook gecartonneerde exemplaren verkrijgbaar 
tegen verhooging van 10 cent per exemplaar. Op cartonnage wordt 
geen prijsvermindering toegestaan. Berekend tegen de halve-prijs-voor-
waarde komen dus de ingenaaide exemplaren op f 0,20, de gecarton-
neerde op f 0,30. 

Boekjes van 40 cent. 
De boekjes der 40-cents-serie zijn geïllustreerd met een gekleurd 

en een zwart plaatje, of met kleine penteekeningen tusschen den tekst. 
Alle hebben een geïllustreerd omslag in kleurendruk, en bevatten 40 
bladzijden druks. 

100 R. W. van Asch. De verwisselde koffertjes. 
101 Betsy. De zoon van den visscher. 4e dr. J. 

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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102 Betsy. Hebt uw vijanden lief. 5e, opnieuw bewerkte druk. P. 
103 „ 	Het bloemenmeisje. 4e, opnieuw bewerkte druk. P. 
104 ,, 	Jantje en Kees. 3e, opnieuw bewerkte druk. 
105 Johanna Breevoort. Clare's kerstgeschenk. 2e dr. M. 
106 Dina. Niet met leege handen. 
107 Hermanna. Het Jodinnetje. 
108 Jeanne-Marie. Van een klein verwend meisje. M. 
109 Johanna. Duifje. 
110 Hugo Kingmans. Als het licht komt. 
111 	tt 	Toen het nacht was. K, (omslag en tal van 

illustraties in zwartdruk, naar schilderijen van 
beroemde meesters.) 

112 J. L. F. de Liefde. De laatste keer. 2e dr. 
113 Nans. Het schilderijtje. 
114 D. van der Spiegel. Toen Cor uit logeeren was. M. 
115 Veka. Erich's eerste kerstfeest. J. 
116 Jan Veltman. Eer zij roepen zal Ik antwoorden. 
117 D. de Vries—Kikkert. De schrijverkes. J. 
118 Wilma. Kerstnacht in den storm. 

Boekjes van 50 cent. 
Deze zijn op dezelfde wijze geïllustreerd als de boekjes van 40 cent, 

doch ze bevatten 48 bladzijden. 

119 Betsy. Het Oostersche nichtje. 3e, opnieuw bewerkte druk. P. 
121 	„ 	Hoe een stuivertje rollen kan. 5e opn. bewerkte druk. 
124 D. van Buuren. Piet de zanger. 
125 Francina. De familie Looman. 
126 Hermanna. Geen plaats ? M. 
127 H. Hollander. Jaap van de Schuit. J. 
128 A. J. Hoogenbirk. De timmerman van Mines. 6e druk. G. 
129 Johanna. Hoe Dolf het snoepen afleerde. 
130 	Pochhansje. 
131 	Toen Piet kwam logeeren. J. 
132 D. Menkens—van der Spiegel. Het Poppenhuis. M. 
133 H. te Merwe. Bertus. J. 

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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134 M. Odu. Het nichtje van buiten. 2e druk. M. 
135 J. H. Ruysch van Dugteren. De smidsvrouw van Mansfeld. 2e dr. 
136 Jan Veltman. Wat een Zaterdag-middag. 
138 Wilhelmina. Hans. J. 

Boekjes van 60 cent. 
De boekjes dezer serie zijn geïllustreerd, hetzij met drie zwarte, hetzij 

met een gekleurd en twee zwarte plaatjes, of met penteekeningen. 
De omvang dezer boekjes is ruim 50 bladzijden. 
Alle hebben een stevig cartonnen omslag met illustratie in kleuren- 

druk, en zijn voorzien van linnen rug. 

139 Betsy. Oom Frits, of het gouden tientje. 5e dr. 
140 ,, 	Ruim de steenen weg. 3e, opnieuw bewerkte druk. M. 
141 ,, 	Wie had dat gedacht. 3e, opnieuw bewerkte druk. 
143 Johanna Breevoort. Nooit een andere vriendin. 2e druk. M. 
144 Catharina Bronsveld. Dat vergeef ik nooit! 
145 M. C. Fallentin. De blauwe enveloppe. 2e dr. J. 
147 Francina. Toch verzoend. 
148 Elisabeth Franke. Een schaapje van Jezus. 2e dr. M. 
150 A. J. Hoogenbirk. Dubbel weergekregen. 4e dr. 
151 	 Vergaard en bewaard. 
153 Ida Keller. Het licht in het venster. 3e dr. 
154 L. A. Lever—Brouwer. Om een puntenslijper. M. 
155 Maria Laarman. Het huisje op de heide. 2e dr. 
156 J. H. v. d. Lichte. Een dappere baanveger. 
157 J. de Liefde. Laat uw licht schijnen. Opnieuw verteld door 

Johanna Breevoort. 
158 J. L. F. de Liefde. Van Piet en Geetje. 4e dr. J. 
159 H. te Merwe. Toch de sterkste. J. 
160 Nora. Dokter Barnardo en Punch, de zakkenroller. 4e dr. 
161 C. v. Ophemert. Vergeef ons onze schulden. 2e dr. M. 
162 F. Speerdal. De kleine en de groote chauffeur. 
163 G. Schroover Jr. Naar den molen. J. 
164 D. van der Spiegel. Een andere jongen. 
166 Hesba Stretton. Jessica's moeder. 6e dr. 

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

Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven. 
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Boekjes van 70 cent. 
De boekjes der 70-cents-serie zijn alle gecartonneerd en met linnen 

rug, en hebben geïllustreerd omslag in kleurendruk en plaatjes in zwart-
of kleurendruk. Elk boekje heeft een omvang van ruim 60 bladzijden. 

167 Th. André Jr. In de vacantiekolonie. 
168 Betsy. Emmy's oud en nieuw. 3e, opnieuw bewerkte druk. M. 
169 	,, 	Het leven van een groot man. 2e, opnieuw bewerkte druk. 
170 Hilbrandt Boschma. Van Snoesje en tamboertje. 3e dr. 
172 Cora C. G. Van kinderen en hondjes. 2e dr. 
173 Jo van Haarlem. Toch op „Veldzicht". J. 
174 G. L. Hansen. De Bijbel van Luther in Joachimsthal. 2e dr. K. G. 
175 Jac. Hazevoet. Bram's ontdekkingstocht. J. 
176 	 Het Krantenmeisje. 
177 Aletta Hoog. Geen goud, maar God. G. 
179 W. G. van de Hulst. Om twee schitteroogjes. 5e druk. 
180 Gesina Ingwersen. Jan Hoorenkamps overwinning. 2e dr. J. 
181 Marie. Elsje van Heidelust. 2e dr. 
182 Wilh. Riem Vis. Zijn wensch verkregen. 2e dr. 
183 F. Speerdal. Hein Smit. J. 
184 Hesba Stretton. Onder het oude dak. 3e druk. 
185 Uddo. Gebochelde Klaas. 
186 	,, 	Twee snaken. J. 
187 Jan Veltman. Als de een den ander helpt. 
188 H. A. Wijmans. Domme Sytse. 
189 P. de Zeeuw J.Gz. De pastoor van Jacobswoude. K. G. 
190 	 Omdat zij Gods Woord liefhadden. K. G. 

Boekjes van 80 cent. 
De boekjes van 80 cent zijn alle gecartonneerd en met linnen rug, 

geïllustreerd omslag in kleurendruk en plaatjes in zwart- of kleurendruk. 
Elk boekje heeft een omvang van circa 80 bladz. 

191 George van Aalst. Het kerstjoodje. J. 
192 Th. André Jr. In vaders voetstappen. 
193 Jan van Batenburg. Daan Diemers. J. 

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

Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven. 
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194 Betsy. Groote blijdschap. 2e, opnieuw bewerkte dr. 
195 	,, 	Het gebed van een kind. 4e, opnieuw bewerkte druk. 
196 Johanna Breevoort. De strijd beslecht. J. 
197 J. Bressen. Tweeërlei kerstdag. G. 
198 Catharina Bronsveld. Recht in de oogen zien. J. 
200 Linda Erics. Henk Golf. J. 
201 A. de Graaff—Wiippermann. Een zomervacantie. 2e dr. 
202 Jac. Hazevoet. Het engeltje van Kampong Rhanka. 
203 Heleen. Rondom grootvader. 
204 A. J. Hoogenbirk. De koeherder van St. Anne. 3e dr. 
205 	 Een jongelingsleven. De jeugd van C. H. 

Spurgeon. 2e dr. 
206 	 Overwonnen. J. 
207 W. G. van de Hulst. Wout de scheepsjongen. 2e druk. J. 
208 Ida Keller. De bloem op de rots. 2e druk. 
209 	 Gedaan wat zij kon. 
210 	 Het verloren schaap. 
211 	 't Was maar een takje hulst. 2e dr. 
212 J. L. F. de Liefde. Haar laatste kans. 3e dr. 
213 Marie. Een veelbewogen jeugd. 2e dr. 
214 	,, 	Donkere tijden in een jongensleven. 2e dr. J. 
215 D. Menkens—van der Spiegel. Toch een jongen. J. 

Boeken van 90 cent. 
De boeken van 90 cent zijn gecartonneerd en met linnen rug, ge-

illustreerd omslag in kleurendruk en tal van plaatjes tusschen den tekst. 
Elk boek heeft een omvang van ruim 90 bladz. 

216 T. Bokma. Zij die de zee bevaren. 
217 Johanna Breevoort. Onder Gods vaandel. 
218 Catharina Bronsveld. Tèch een kerstkindje. M. 
220 R. C. van Es. Moeders collier. J. 
221 Jac. Hazevoet. Keesje's leertijd in de tropen. 
222 	 Van twee Indische meisjes. M. 
223 Heleen. Jet Reinhart. 2e dr. 
224 C. J. Hoekendijk. De Soendaneesche hemelling. Z. G. 

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

Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven. 
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225 F. Kragt Hzn. Piet-pet. 
226 S. J. Loosjes—Brutel de la Rivière. Moeders kleine held. J. 
227 	 Toen Elsa op Welgelegen was. 
228 V. Loosjes Azn. De geboren Koning der Joden. Een Amster-

damsche vertelling. 
229 A. C. van der Mast. De jongens van tante Saar. 
232 J. Uitervaert. Van twee jongens in een fel bewogen tijd. G. 

Boeken van f 1.00. 
De boeken uit de f 1,—,  serie zijn alle voorzien van geïllustreerden 

omslag in kleurendruk, en vier platen in zwartdruk of tal van illustraties 
tusschen den tekst. Ze bevatten 108— 112 bladzijden druks, en zijn 
gecartonneerd en voorzien van linnen rug. 

Tenzij het tegendeel vermeld staat, zijn ze alle gebonden in fraaien 
stempelband verkrijgbaar, tegen verhooging van f 0.45 per exemplaar. 
Op banden wordt GEEN prijsvermindering toegestaan. 

233 Cath. Bronsveld. Nakomertje. M. (Band 45 cent.) 
234 Linda Erics. Goudhaantje. (Band 45 cent.) 
235 	 Klompenboertje. (Band 45 cent.) Uitsi. gebonden. 
236 M. C. Fallentin. Henk. J. (Band 45 cent.) 
237 Ato Friese. Karel de duiker. Uitsluitend gecartonneerd. 
238 A. de Graaff— Wppermann. Twee jaar op 't jachthuis. (Band 45 ct.) 

Uitsluitend gebonden. 
239 Jo van Haarlem. Moeders tekst. M. (Band 45 cent.) 
240 	 Van drie schooljongens. J. (Band 45 cent.) 
242 Heleen. Ver van huis. (Band 45 cent.) 
243 W. G. van de Hulst. Ouwe Bram. 7e dr. J. (Band 45 cent.) 

Bekroond door de Nederlandsche Zondagsschoolvereeniging. 
Een Duitsche vertaling hiervan verscheen bij de fa. Velhagen Fi Klasing, 

Bielefeld und Leipzig, onder den titel „Der alte Bram." 

244 Johanna. Ida's geheim. 2e dr. M. (Band 45 cent). Uitsi. geb. 
245 Hugo Kingmans. Dick van Maanen. J. Uitsluitend gecartonneerd. 
246 Wim Kolle. Henks geheim. (Band 45 cent.) 
247 S. J. Loosjes—Brutel de la Rivière. Het verlorene gevonden. 

2e dr. J. (Band 45 cent.) 
248 	ft 	 tf 	 Op Vredebest. 2e dr. M. 

(Band 45 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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249 P. J. Risseeuw. De Kerstvacantie van Jo en Jan. (Band 45 cent.) 
250 C. F. Schilttelndreiër. Te laat. 4e dr. j. (Band 45 cent.) 
251 D. van der Spiegel. De jongens van zeven. J. (Band 45 cent.) 

Uitsluitend gebonden. 
252 Jan Veltman. Hoe Rinus wijs werd. (Band 45 cent.) 
253 	 Schieringers. (Band 45 cent.) 
254 	 Uit den jongenstijd van Elias Karbel. (Band 45 ct.) 
255 Mevr. Wildeboer. Jongensstrijd. 3e druk. J. (Band 45 cent.) 

Boeken van f 1.10. 
De boeken van f 1.10 zijn voorzien van geïllustreerd omslag in kleuren-

druk en tal van illustraties tusschen den tekst. Ze bevatten ruim 120 
bladzijden druks, en zijn gecartonneerd en voorzien van linnen rug. Ze 
zijn ook verkrijgbaar in graaien stempelband tegen verhooging van den 
bandprijs, die achter de titels vermeld staat. Op banden wordt 
GEEN prijsvermindering toegestaan. 

256 Jan van Batenburg. Schobbertje. J. (Band 45 cent). 
257 Johanna Breevoort. Teruggeroepen. M. (Band 45 cent). 
258 Linda Erics. De Barmelootjes. (Band 45 cent). 
259 	 Kermiskind. (Band 45 cent.) 
260 W. G. v. d. Hulst. Er op of er onder. 3e dr. G. (Band 45 cent.) 
261 	 Zoo'n vreemde jongen. 4e dr. (Band 45 cent). 
262 Ida Keller. Het klaverblad van vier. 2e druk. (Band 45 cent.) 
263 H. te Merwe. Met de „Eendracht". (Band 45 cent). 
264 D. van der Spiegel. Een kerel. (Band 45 cent.) J. 

Boeken van f 1.20. 
De boeken uit deze serie zijn alle voorzien van geïllustreerd omslag 

in kleurendruk en van vier platen in zwartdruk of tal van illustraties 
tusschen den tekst. Ze bevatten 156-160 bladzijden druks. Ze zijn 
gecartonneerd en voorzien van linnen rug. Die, waarachter de prijs van 
band vermeld staat, zijn tegen verhooging van dien prijs gebonden in 
(raaien stempelband verkrijgbaar. Op banden wordt GEEN prijsver-
mindering toegestaan. 

265 Johanna Breevoort. Het verzet gebroken. (Band 45 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. 



22 UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK. 

266 John Bunyan. De pelgrimsreis van deze wereld naar de toe-
komende. Met 18 platen van Harold Copping. (Band 45 cent). 

268 Linda Erics. Donkere dagen voor kerstmis. (Band 45 cent). 
269 A. J. Hoogenbirk. Rika van de Zandhoeve. 2e dr. (Band 45 cent). 
270 Ida Keller. De vaste woning. (Band 45 cent). 
271 
272 

,, 
tf 

De roos der wildernis. (Band 45 cent). 
Het oude lied. (Band 45 cent). 

273 ,, Het ware geluk. (Band 45 cent). 
274 17 Langs 's levens kronkelpaden. (Band 45 cent). 
275 tt Niet ledig weergekeerd. (Band 45 cent). 
276 ft Slechts een aarden vat. 2e dr. (Band 45 cent). 
277 D. Menkens—van der Spiegel. De derde. M. (Band 45 cent). 
278 L. Penning. Naar huis. 2e dr. (Band 45 cent). 
280 Johs. Staal. De Fransche koopmanszoon. (Band 45 cent). 
282 	,, 	Jonge menschen van pakaan. (Band 45 cent). 
283 	,, 	Vadertje Wim. J. (Band 45 cent). 
284 	,, 	Van een jonker die werkman, en van een boender- 

maker die jonker wilde worden. (Band 45 cent). J. 
(Zie ook bl. 37). 

Boeken van f 1.30. 

De boeken uit deze serie zijn alle voorzien van geïllustreerd omslag 
in kleurendruk en hebben tal van penteekeningen tusschen den tekst. 
Ze zijn alle stevig gecartonneerd en voorzien van linnen rug. 

Die, waarachter de prijs van band vermeld staat, zijn tegen ver-
hooging van 0.45 per exemplaar in (raaien stempelband gebonden 
verkrijgbaar. Op banden wordt GEEN prijsvermindering toegestaan. 

285 J. van de Croese (W. G. van de Hulst). Willem Wijcherts. 
Een dappere Alkmaarder jongen. 5e dr. J. (Band 45 cent). 

286 Ari Dane. Jongens en meisjes van alle-dag. 2e dr. (Band 45 cent.) 
287 ft 	ft 	Rimkje's rapport. 2e dr. M. (Band 45 cent). (Zie 

ook blz. 36.) 

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

Bij bestelling is het voldoende de nummers der boekjes op te geven. 
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288 Heleen. Reina's eerste H. B. S.-jaar. M. (Band 45 cent). (Zie 
ook blz. 36.) 

289 W. G. van de Hulst. Peerke en z'n kameraden. 4e druk. 
(Band 45 cent). *) 

290 Basil Mathews. Livingstone, de padvinder. (Band 45 cent). 
291 L. Penning. Het beleg van Gorkum. 2e dr. G. Uitsl. gecart. 

(Zie ook bl. 37). 
292 Jan Veltman. Roel Ros. (Band 45 cent.) 
293 	 Van dakpannen en padzoekers. J. (Band 45 cent.) 

Boeken van f 1.50. 
De boeken uit deze serie hebben circa 250 bladzijden. Ze zijn ge-

cartonneerd, voorzien van linnen rug, en versierd met geïllustreerden 
omslag in kleurendruk en tal van illustraties tusschen den tekst. 

Gebonden exemplaren zijn verkrijgbaar tegen verhooging van f 0.45 
per exemplaar. Op banden wordt GEEN prijsvermindering toegestaan. 

294 Betsy. Duisternis en licht. De zendeling John Paton op de 
Zuidzee-eilanden. 4e, herz. en verm. dr. (Band 45 cent.) 

295 W. G. van de Hulst. Gerdientje. 2e dr. (Band 45 ct). (Zie 
ook bl. 37). 

296 	 I 	 Jaap Holm en z'n vrinden. 8e dr. J. 
(Band 45 cent). (Zie ook bl. 54). 

297 Johanna. Aleida. 4e dr. M. (Band 37 cent). 

*) Uit Duitschland kwam het verzoek tot ons om „Peerke en z'n kameraden" in het 
Duitsch te mogen vertalen. Deze uitgave verscheen onder den titel „Kameraden" bij 
Hans Harder in Wernigerode am Harz. Over een Fransche vertaling zijn onder-
handelingen gaande. 

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. 



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

IN LEIDEN EN 
VLAANDEREN 

- 	F C.A1-4.E.FFS&C“ 

300 E. Gerdes. De jonge pottenkoopman. 8e druk. (Band 50 ct.) 
301 	,, 	De kanten zakdoek. 10e dr. (Band 50 ct.) 
302 	ft 	De speelman op den Wildenborch. 5e dr. (Band 50 ct.) 
303 	ft 	De zoon van den bezembinder. 6e dr. (Band 50 ct.) 
304 	,, 	De zoon van den geneesheer. 6e dr. (Band 50 ct.) 
305 	,, 	Het geheim van den Geus. 7e dr. (Band 50 ct.) 
306 	,, 	Het huis Wijngaerde. 8e dr. (Band 50 ct.) 
307 	,, 	In de duinen. 9e dr. (Band 50 ct.) 
308 	,, 	In Leiden en Vlaanderen. 5e dr. (Band 50 ct.) 
309 	,, 	In Utrecht. 5e dr. (Band 50 ct.) 
310 	,, 	Jan van Diemen. 7e dr. (Band 50 ct.) 
311 	,, 	Rosa Fluweeltje. 9e dr. (Band 50 ct.) 
312 	,, 	Uit de duinen. 8e dr. (Band 50 ct.) 
Deze boeken, die ongetwij feld tot de beste behooren, welke Gerdes 

leverde, verschenen alle in mooie, groote, geïllustreerde uitgave. 
Elk deel heeft vier platen. 
Tegen verhooging van 50 cent per deel zijn ze gebonden in (raaien 

stempelband verkrijgbaar. 
Op de banden wordt GEEN prijsvermindering toegestaan. 
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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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No. 313. 

BIJBELSCHE GESCHIEDENISSEN 
aan kinderen verhaald 

DOOR C. F. SCHC5TTELNDREIER. 
ZEVENDE DRUK. 

Honderd-en-eerste tot Honderd-vijf-en-twintigste duizendtal. 
Zes drukken, tot een totaal van 

honderdduizend exemplaren werden 
van Schoiittelndreiërs Bijbelsche Ge-
schiedenissen verkocht, — wel een 
bewijs hoe zich dit boek heeft in-
geburgerd. Zdowel voor school, cate-
chisatie als huisgezin is het uitnemend 
geschikt gebleken, en inzonderheid 
wordt het gewaardeerd door hen, 
die prijs stellen op eenvoudig, kinder-
lijk en zuiver vertellen der geschiede-
nissen uit den Bijbel. 

Deze zevende druk werd gedrukt 
op grooter formaat en zwaarder 
papier dan de vorige uitgaven, en 
de illustraties werden alle in pen-
teekening, dus krachtiger, overge-
teekend, zoodat die bijzonder goed 
tot hun recht komen. 

Niettegenstaande de royaler uit-
voering bleef de prijs bepaald op 
slechts 

EEN GULDEN EN TWINTIG r CENT PER EXEMPLAAR, 
waarop ook de halve-prijs-voorwaar-
de van toepassing is, zoodat, indien 
men ',het met andere boekjes gesor-
teerd bestelt, of van dit boek alleen 

10 ex. aanvraagt, SLECHTS 60 CENT PER EXEMPLAAR berekend wordt. 
Ook is het gecartonneerd of in keurigen stempelband gebonden verkrijgbaar; gecarton-

neerd tegen verhooging van f 0.15 per exemplaar, gebonden tegen verhooging van 
f 0.45 per exemplaar. 

Op cartonnage en banden wordt geen prijsvermindering toegestaan. Berekend tegen 
de halve-prijs-voorwaarde wordt dus de prijs 

gecartonneerd f 0.60 + f 0.15 = f 0.75 per exemplaar 
gebonden 	f 0.60 	f 0.45 = f 1.05 „ 	IP 

Bij bestelling is het voldoende No. 313 op te geven. 
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VOOR OUDEREN. 

 

 

Zoowel ter uitreiking van een geschenk aan zondagsschoolonderwijzers 
en -onderwijzeressen, als aan hen die bij het zondagsschoolwerk behulp-
zaam zijn, en ook tot uitbreiding van bibliotheken van Jongelings- en 
Meisjesvereenigingen vindt men hier een uitnemende keuze. 

Behalve nummer 314, dat uitsluitend ingenaaid en nummer 317 dat 
uitsluitend ingenaaid of gecartonneerd verkrijgbaar is, zijn al deze boeken 
ook gebonden in stempelbanden te bekomen, tegen verhooging van 
f 0.75 per exemplaar. Op den bandprijs wordt geen prijsvermindering toe-
gestaan. No. 323, 330, 334 en 336 zijn uitsluitend gebonden verkrijgbaar. 

Prijs ingen. 

314 FRANS VAN SCHOTELVELD. Mal vina's aandoenlijke 
kerstdagen, 2e dr. Uitsluitend ingenaaid verkrijgbaar f 0.40 

315 J. J. L. ten Kate. De Psalmen 	 , 0 60 

  

316 J. E. Schrilder. Het gesprek des Heeren met de Samaritaansche „ 0.75 
317 P. J. RISSEEUW. Stille stemmen. Poëzie 	 „ 0.80 

Deze bundel is niet gebonden verkrijgbaar. Wèl ge-
cartonneerd tegen verhooging van f0.20 per ex. 

318 A. van Loon. Violenhof 	  . , 1.00 
319 GERAERT VAN SUYLESTEIJN. Gods gebouw. Verzen „ 1.00 
320 Nelly Has. De blinde en zijn vrouw 	 , 1.20 
321 J. M. Westerbrink— Wirtz. Om wat klaprozen . 	„ 1.20 
322 Dr. A. Brummelkamp. Voor het Gemeene Best . 	„ 1.25 
323 E. Nijland. Japan en de Japanneezen Uitsl. gebonden „ 1.25 
324 J. E. Schriider. Bij de levensbron 	  . , 1.25 
325 	 Het lijden des Heeren 	 1 25  

  

326 
	

Kennen doet liefhebben. Een boek over 
de zending 	 1 25 

327 
	

Levensbeelden van Jezus Christus . . „ 1.25 
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Prijs ingen. 

328 G. SCHRIJVER. Hoogtijden 	  „ 1.25 
329 G. THEMMEN. Het moeilijke begin 	  „ 1.25 
330 A. J. Hoogenbirk. De Koopmansdochter. Uitsi. gebonden „ 1.60 
331 R. A. Swanborn. Amateurswerk 	  „ 1.60 
332 JOHANNA BREEVOORT. Heimwee naar huis   „ 1.80 
333 Dr. J. R. Callenbach. Waterloo 	  , , 1.90 
334 Nelly Has. Zusterliefde. Uitsi. gebonden 	 
335 H. Kuyper—van Oordt. Het stille huis 	  , , 2.- 
336 J. A. Visscher. Schemerdal. Uitsi. gebonden 
337 JOHANNA BREEVOORT. Over schuimende golven. 

Een Rotterdamsch verhaal uit het begin van onzen 
heldentijd. Geïllustreerde, groote 4° uitgave 	,, 	„ 2.50 

338 Nelly Has. Clara van Arkel 	 2 50  
339 JOH. P. RUPS. Brave zonen hunner jeugd 	 „ 2.50 

Gebonden in linnen stempelband f 0.75 per exempl. hooger. 

Op banden wordt geen prijsvermindering toegestaan. 
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KERSTPLAAT, geteekend door WILM STEELINK. 
Deze zeer fraaie plaat werd gedrukt op plaatpapier groot 55 X 39 c.M. 

Ze is verkrijgbaar in zwartdruk à f 0.15 per exemplaar. 
In kleurendruk à f 0.30 per exemplaar. 

PAASCHPLAAT, geteekend door A. RtINCKEL. 
Ook deze zeer mooie plaat werd gedrukt op plaatpapier groot 55 X 39 c.M. 
Ze is eveneens verkrijgbaar in zwartdruk à f 0.15 per exemplaar. 
In kleurendruk à f 0.30 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. 

Callenbach's Zondagsschoolplaten 
in zwartdruk. 

PRIJS 8 CENT. 
1. Kerstplaat. 
2. De verschijningen des Heeren aan Maria Magdalena en 

aan de Emmausgangers. 
3. De profeet Elia. 
4. De geschiedenis van Jozef. 
5. Zendingsplaat (Labrador, Groenland en Patagonië). 
6. Geloofshelden (Polycarpus en Ignatius). 
7. Uit den strijd onzer vaderen. 
8. De Prinsen van Oranje (Prins Willem 1—Prins Willem V.) 
9. Abraham. 

10. Mozes. 
11. Daniël. 
12. De barmhartige Samaritaan. 
13. Lief en leed. 
14. Binnen en buiten. 
15. Hier en daar. 
16. Kijkjes in 't rond. 

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

Bij bestelling van minstens 25 stuks (ook gesorteerd) wordt halve 
prijs berekend. 
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Bij belsche prenten voor kinderen. 
Deze serie zeer goedkoope Bijbelsche prenten was geruimen tijd 

uitverkocht, doch werd door mij herdrukt. Al dadelijk bleek uit de zeer 
vele bestellingen, die hiervoor inkwamen, dat ze in een behoefte voorzien. 

Elke prent heeft 9 plaatjes met onderschriften. 
De tekst werd geleverd door een bekwaam kinderschrijver, wiens 

doel daarbij was z66 te schrijven, dat de geschiedenis, beknopt weerge-
geven, voor ouderen een uitnemende leiddraad is om de kleinen met de 
Bijbelsche geschiedenissen vertrouwd te maken. 

De serie bestaat uit 24 verschillende prenten. Ze worden niet anders 
dan per stel of veelvoud daarvan afgeleverd, gelijkmatig over de 24 
soorten verdeeld. 

Prijs PER STEL (24 stuks) 	  f 0 50 
PER 10 STEL of 240 stuks 	  „ 4.50 
PER 20 STEL of 480 stuks 	  „ 7.50 

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

Bijbelsche Belooningskaartjes. 
In Pakjes van 12 Kaartjes. 

Deze serie bestaat uit 15 pakjes, die de volgende onderwerpen behandelen : 

No. 1 
„ 	2 
„ 	3 

Genesis 1-22. 
25-47. 

Ex. 3—Num. 11. 

No. 	9 1 Sam. 20-2 Sam. 18. 
„ 	10 Matth. 25,-27. 
„ 	11 	„ 	28—Mark. 4. 

„ 4 Matth. 1-8. „ 12 Mark. 5-9. 
„ 5 „ „ 13 	„ 	10-16. 
„ 6 „ 	14-22. „ 14 Luc. 1-10. 
„ 7 Num. 12—Richt. 3. „ 15 2 Sam.19-1Kon.18. 
„ 8 Richt. 6-1 Sam. 15. 

De kaartjes werden gedrukt op zeer mooi, zwaar carton. 

De prijs is uiterst laag gesteld, nl. op 

slechts 10 cent per pakje van 12 stuks. 
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BIJBELSCHE KUNST. 
De platen der serie „Bijbelsche Kunst" zijn door hun bijzonder fraaie 

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

Elke plaat heeft een grootte van 32 X 25 c.M. 

Prijs slechts 10 cent per exemplaar. 

Bij getallen, hetzij van één soort, hetzij gesorteerd naar keuze van 
den besteller, zijn de prijzen als volgt: 25 ex. à f 0.09; 50 ex. à f 0.08; 
100 ex. à f 0.07; 250 ex. à f 0.06; 500 ex. à f 0.05. 

Bij bestelling van minder dan 5 platen tegelijk wordt f 0.05 extra 
berekend voor het carton, waarmede de platen, ter voorkoming van 
beschadiging, worden verzonden. 

Bij bestelling is het voldoende op te geven : „Platen Bijbelsche kunst", 
met vermelding van het nummer. 

Men bestelle uitsluitend de nummers uit dezen catalogus; die uit 
vorige catalogi zijn hiermede vervallen. 

De platen zijn zelf niet genummerd, doch hebben tot onderschrift de 
volgende titels : 

1. Komt tot Mij, allen die vermoeid 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. Gethsemané  	J. H. F. Bacon. 
7. Gethsemané 	  Heinrich Hofmann. 
8. Het berouw van Petrus 	 , Graaf Harrach. 
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9. Jezus voor Pilatus 	  Naar M. de Munkacsy. 
10. Zie, de mensch  	„ Antonio Ciseri. 
11. De vrouwen bij het graf 	 , W. A. Bouguereau. 
12. De Emmausgangers  	„ Rembrandt. 
13. De aankomst der herders 	 „ H. Lerolle. 
14. Simeon in den tempel 	 , Rembrandt. 
15. De lofzang van Simeon  	„ W. C. T. Dobson. 
16. De wijzen uit het Oosten 	 tf Jean Portaels. 
17. De vlucht naar Egypte 	 , Eugène Girardet. 
18. Laat de kinderen tot Mij komen 	„ Ottilie Roederstein. 
19. Het verloren schaap .... 	Pf A. U Soor. 
20. Jezus weent over de stad 	 , Paul H. Flandrin. 
21. Jezus slapende in het schip tijdens den 

storm 	 , Eugène Delacroix. 
22. Jezus en de Emmausgangers . . 	 Eugène Girardet. 
23. Izan zegent Jacob 	 , Govert Flinck. 
24. De verderver der eerstgeborenen in 

Egypte 	 , Arthur Hacker. 
25. De goede Herder stelt zijn leven voor 

de schapen 	  J. v. Ravenszwaay. 
26. De vrouwen bij het graf  	„ Ary Scheffer. 
27. Aanbidding der herders .... 	G. G. Haanen. 
28. Abraham zendt Hagar en Ismaël weg 	B. Picard. 
29. Een zaaier ging uit om te zaaien . 	Eugène Burnand. 
30. De barmhartige Samaritaan . 
31. De goede Herder  	ft 

32. Jezus leert Zijne jongeren  	tt 

33. De schat in den akker 	 
34. De opwekking van het dochtertje van 

Jaïrus 	 , G P Jacomb Hood. 

Dir Eenige dezer platen vindt men hierbij, sterk verkleind, afgedrukt. 



No. 12 DE EMMAUSGANGERS No. 7 GETHSEMANE 

No 9 JEZUS VOOR PILATUS 

Aff/s,;!,
; 

 



No. 23 JEZUS EN DE EMMAUSGANGERS 

No. 10 ZIE, DE MENSCH ï 



No. 3 DE INTOCHT IN JERUZALEM 

No. 4 HET LAATSTE AVONDMAAL 



ZOÓN VREEMDE 
JONGEN 

r.. 	, • /.. 	"".. '21tireip:̂ 21"t.Z.41a: : ,...,,..k 	- d,  
.Cvun cieHulst-  -- 	irimikok  : 

tItJOEFII{ • G K CALIENPACM  

36 UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK. 

Hoe meer men ze leert kennen, 
des te meer worden ze gewaardeerd 
dat blijkt wel van toepassing op onze 

GROOTE, ROYAAL UITGEVOERDE BOEKEN 
VOOR JONGENS EN MEISJES. 

Gevolg van deze meerdere bekendheid was een betere ver-
koop, en deze is weder oorzaak dat ik het vorig najaar deze 
serie weder met drie nieuwe nummers kon uitbreiden. 

Deze drie nieuwe uitgaven zijn: 

ZOO'N VREEMDE JONGEN 
door W. G. van de Hulst. 

Met teekeningen en band van Frans van Noorden. 

4e druk. 

Prijs gebonden in geïllustreerden 

stempelband f 1.60. 

Ook dit is een der boeken van 
Van de Hulst, die dezen schrijver bij 
onze jongens zoo geliefd hebben ge-

maakt. 
't- Is wel „een vreemde jongen,-  de 

hoofdpersoon van het verhaal, maar 
een, zooals we er meer zouden wenschen. 
Want die „vreemde" jongen is toch 

wel een heel „echte-  jongen. 
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RIMKJE'S RAPPORT door ARI DANE. 
2e druk. 

Geïllustreerd door Frans van Noorden. 

Prijs gebonden in geïllustreerden 
stempelband f 1.80. 

Geruimen tijd was dit uitnemende 

meisjesboek uitverkocht, en daarom 

zullen onze jonge meisjes, omdat ze 

het nog niet kennen, maar er vaak 

over hoorden spreken, er verlangend 

naar uitzien. 

Van boeken als deze gaat opvoe-

dende kracht uit. 

REINA' S EERSTE 11.B.S.JAAR door HELEEN. 

Met teekeningen van Jeanne Faure. 

Prijs gebonden in geïllustreerden 
stempelband f 1.80. 

Een boek uit het volle jonge-meisjes 

leven gegrepen. Zoo heel natuurlijk, 

en toch vol aardige avonturen. Frisch 

van toon, opwekkend van geest, karakter-

vormend. 
Vooral de jongere leerlingen van 

Ulo-scholen, H. B. S. en vele anderen 

zullen er van genieten. 
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Deze serie bestaat thans uit de volgende deelen: 

JONGENSBOEKEN 
Zoo'n vreemde jongen door W. G. van de Hulst . . . . f 1.60 

Van een jonker die werkman en van een boendermaker 

die jonker wilde worden door Jan Veltman 	 „ 1.60 

Het beleg van Gorkum door L. Penning 	 , 1 80 

Toen 't stormde in Dordt door J. Snoep Jr. 	  „ 1.80 

Dordt voor den Prins door J. Snoep Jr 	  , , 2.— 

	

Jaap Holm en z'n vrinden door W. G. van de Hulst   „ 2.50 

MEISJESBOEKEN 
Wat Mies schreef door Catharina Bronsveld 	  „ 1.60 

Rimkje's rapport door Ari Dane 	  , , 1.80 

Reina's eerste H. B. S.-jaar door Heleen 	  , , 1.80 

Gusta Norman door A. C. van der Mast 	  „ 1.80 

Ella en Erna door A. C. van der Mast 	 , 2 00 

VOOR JONGENS EN MEISJES 
Gerdientje door W. G. van de Hulst 	 , 2.50 

Bij bestelling van deze boeken gelieve men op te geven: 

groote uitgave. 

Al deze boeken zijn in groot formaat gedrukt op zwaar papier 

en gebonden in stempelbanden met speciaal daarvoor ontworpen 

illustraties. De prijzen zijn, de prachtige uitvoering in aanmerking 

genomen, ongekend laag. 
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Jan Veltman's papieren Kinderspeelgoed 
Zonder plakken. 	 Zonder hechten. 

ALLES UIT EEN BRIEFKAART 
Alleraardigst speelgoed, dat de jeugd zelf gemakkelijk kan maken uit 

waardeloos carton, als oude briefkaarten, reclamekaarten, enz. enz. 
Voor ieder model bevinden zich de noodige patronen in de boekjes. 

Het werk wordt hierdoor zóó eenvoudig, dat zelfs kinderen van S à 10 
jaar er mede terecht kunnen, en het werk is zóó aantrekkelijk, dat 
ouderen zich er met genoegen mede bezighouden. 

De serie bevat de volgende nummers : 

A No. 1.: Bank zonder leuning ; Stoel ; Tafel ; Bank met leuning ; 
Ledikant ; Kruiwagen ; Weener stoel ; Trapje ; Kast. 

A No. 2.: Slede ; Tafel ; Toilettafel ; Leuningstoel ; Bekleede stoel ; 
Orgel ; Trap ; Kinderledikantje ; Nachtkastje. 

A No. 3.: Rijtuigen ; Gewone handkar ; Bakkerskar ; Driewielige aard-
kar ; Rijtuigen op vier wielen ; Gesloten wagen. 

A No. 4.: Tramrijtuigen ; Personenrijtuig ; Gesloten goederenwagen ; 
Open goederenwagen ; Tramlocomotief. 

B No. 1.: Verschillende modellen voor huizenbouw. 
B No. 2.: Als No. 1, doch iets moeilijker. 
B No. 3 en 4 (d ubbel-num me r). Verschillende modellen voor huizen 

en kerken. 

De methode is zóó, dat ieder patroon herhaaldelijk gebruikt kan 
worden, zoodat het bezit der mapjes een voortdurende bron van genot 
blijft en men den voorraad speelgoed steeds kan uitbreiden, zoolang 
men maar oude briefkaarten of soortgelijk carton heeft. 

Prijs per nummer f 0.35; 25 ex. gesorteerd à f 0.30; 50 ex. gesorteerd 
f 0.25 ; 100 ex. gesorteerd ,á f 0.221 / 2 ; 500 ex. gesorteerd á f 0.20. 
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DIPLOMA 
op diepzwarten ondergrond, met bloem- en bladversiering in sprekende 
kleuren. Dit diploma, waarop in het midden een vierkant vak is open-
gelaten voor het bedrukken of beschrijven van een opdracht, wordt 
door ons 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 eif geheel óf 
gedeeltelijk niet aan het doel beantwoorden. 

Wie slechts één of enkele exemplaren noodig héeft, kan het inschrift, 
geheel naar eigen keuze vastgesteld, in teekenschrift doen aanbrengen, 
Wie een getal van eenige beteekenis wil bestellen, (b.v. voor school-
gebruik) kan den zakelijken tekst naar eigen opgave doen drukken, en 
de namen en data schriftelijk invullen. Met het drukken van dien tekst 
belast zich desgewenscht de uitgever. 

De prijs van dit fraai uitgevoerde getuigschrift, op diepzwarten 
ondergrond op een formaat van 42 	>C 3012  c.M„ is gesteld als volgt: 

1-9 ex. à f 0.40 50-99 	ex. à f 0.271/2  
10-24 „ „ „ 0.35 100-499 	„ „ 	„ 0.25 
25-49 „ „ „ 0.30 500 en meer „ „ 	„ 0.22 

Het drukken van inschrift volgens eigen opgave geschiedt tegen berekening van f 5.—, 
onverschillig het getal, mits het inschrift voor alle exemplaren gelijk is. 

Voor elke zending wordt f 0.10 extra in rekening gebracht voor kosten van carton, 
waartusschen de kaarten verzonden worden, teneinde beschadiging te voorkomen. 

Voorts zijn bij ons verkrijgbaar twee diploma's uitgevoerd in kleurendruk. 
Op No. 1 zijn Eli en Samuël afgebeeld, en daaronder 1 Sam. 3 : 9b : 

Zoo Hij u roept zoo zult gij zeggen: Spreek, Heere! want Uw knecht hoort. 
Op No. 2 zien wij afgebeeld de Jonge Timotheus met zijn moeder 

en daaronder 2 Tim. 3 : 14 en 15 : Blijft gij in hetgeen gij geleerd 
hebt en waarvan u verzekering gedaan is, wetende van wien gij het 
geleerd hebt; en dat gij van kindaf, de heilige schriften geweten hebt, 
die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, hetwelk in 
Christus Jezus is. 

Deze beide diploma's zijn keurig uitgevoerd en bijzonder geschikt 
om uitgereikt te worden aan leerlingen die de Christel. school of de 
Zondagsschool verlaten. 

De prijs is : 1-24 ex. à f 0.17% ; 25-49 ex. à f 0.14 ; 
50-99 ex. à f 0.12 ; 100 of meer ex. à f 0.10. 
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Paasch- en Pinksterliederen. 
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 1 ex. 2 cent; 50 ex. f 0.80; 100 ex. f 1.40; 
250 ex. f 3.— ; 500 ex. f 

Een compleet stel der bovenstaande Paasch- en Pinksterliederen is 
verkrijgbaar voor f 0.30. 

VIJF EN DERTIG LIEDEREN VOOR DE 
CHRISTELIJKE FEESTDAGEN, 

op bekende wijzen 
VOOR SCHOLEN EN HUISGEZINNEN 

door D. VAN WIJCK. 
Tweede druk. 

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

De prijs is slechts : 
20 cent per exemplaar ; 
100 exemplaren à f 0.15 
500 exemplaren à f 0.121/2  

Een present-exemplaar van deze Vijf en dertig Liederen wordt 
op aanvrage toegezonden aan Hoofden van Zondagsscholen. 



42 UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK 

UITDEELINGSKAART 

Ik ben de Ilzgaz, tin God, die u uit 
Egypteland,uit het diensthuis.uitgeleidheb 

V 	Gij zult geen andere goden voor mijn 
aangezicht hebben. 

11 
•••j 

	

	Gij zult u geen gesneden beeld noch 
amig,e gelijkenis maken van hetgeen dat 
boven in den hemel is, noch e= hetgeen 
dat onder op de aarde is, noch ras het- 

; 	geen dat in de wateren onder de aarde is. 
Gij zult u voor die niet buigen noch 

heri dienen; want Ik de ILEUE, uw God, 
ben een ijverig God, die <le misdaad der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 
derde en aan het vierde lid dempen, 	die 
blij baten; en doe barmhartigheid aan 
duizenden daggenen, die Mij liefhebben 
en mijne geboden onderhouden. 

111 

Gij zult den naam des HEMEN ons 
Gods niet ijdellijk gebruiken, want de 
HEERB zal niet onschuldig houden dir 
zijnen naam ijdellijk gebruikt. 

tV 
Gedenk den sabbatdag, dat gij dien 

heiligt.Zes dagen zult gij arbeiden en al 
uw werk doen; 

maar de zevende dag is de sabbat 
des HEIEEN ons Gods: dan zult gij geen 
werk doen, gij, noch uw zoon, noch uwe 

4  dochter, noch uw dienstknecht, noch uwe 
.;; dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreem-

deling die in uwe poorten is; 
want itt  zes dagen heeft de HEERS 

den hemel en de aarde gemakt, de zee 
en alles wat daarin is, en Hij rustte ten 
regenden dage i,daarom zegende de HEER& 
den sabbatdag, en heiligde damelven. 

Eer uwen vader en uwe moeder, op' 
dat uwe dagen verlengd woeden in het • 
land, dat u de Hrznu uw God geeft. 

Gij zult niet begeeren nws naasten 
huis, gij zult niet begeeren uws naasten 
vrouw, noch zijnen -dienstknecht, noch 
zijne dienstmaagd, noch zijnen os, noch 
zijnen ezel, noch iets dat uwe naasten in 

Deze kaart, gedrukt op mooi blank ivoor-carton, is bijzonder geschikt om onder de 
leerlingen uitgedeeld te worden, waardoor het leeren der TIEN GEBODEN in de hand 
gewerkt, en dus het onderwijs zeer bevorderd wordt. 

Prijs per ex. 5 ct.; 25 ex. 4 ct. per ex.; 50 ex. 3 ct. per ex.; 100 ex. 2 ct. per ex. 
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KAART VAN PALESTINA, 
bewerkt door J. VAN DE PUTTE. 

Derde, veel verbeterde druk. 

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

Prijs in 2 bladen f 4.00 ; opgeplakt op linnen en voorzien van rollen f 17.50. 

BIJBELSCHE WANDKAART, 
bewerkt door J. VAN DE PUTTE. 

Deze kaart heeft een grootte van 176 X 130 c.M. 
Prijs in 6 bladen f 4.50; opgeplakt op linnen en voorzien van rollen f 17.50. 

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 ge-
bruik van mijne uitgebreide sorteering Zondagsschooluitgaven, waarin 
menig boek voorkomt, dat zich voor lezen en bespreken zoo uit-
nemend leent. Ook de buitengewoon lage prijzen doen deze boeken 
daarvoor bijzonder in aanmerking komen. Voor zeer weinig geld heeft 
men een mooie collectie leesboeken. Men zie de rijke sorteering in 
dezen catalogus vermeld onder de nummers 1-297, op welke alle de 
voordeelige halve-prijs-voorwaarde van toepassing is. 

Verder wordt nog de aandacht gevestigd op 

ZONNESTRALEN. 
Geïllustreerd leesboek voor de Bijbelsche Geschiedenis in school en huis 

door J. SCHOUTEN. 
1a. Oude Testament — 1b. Nieuwe Testament. 
Prijs per deeltje, stevig gecartonneerd, f 0.40. 
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HANDLEIDING BIJ DE BEOEFENING DER GEWIJDE 
GESCHIEDENIS 

door J. VAN ANDEL. 
Vijfde Druk. 

Prijs ing. f 7.20; geb. f 	25 ex. ing. à f 5.40; geb. à f 6.20. 

GIDS VOOR DEN BIJBELLEZER 
door T. M. LOOMAN. 

Achtste druk, 
herzien door K. Wielem a k er. 

Prijs ing. f 3.20; geb. f 4.20; 25 ex. ing. à f 2.40; geb. à f 3.40. 

ATLAS DER BIJBELSCHE AARDRIJKS- EN OUDHEIDKUNDE 
door C. GOOTE en K. WIELEMAKER. 

Prijs ing. f 2.80; geb. f 3.80; 25 ex. ing. à f 2.10; geb. à f 3.10. 
Deze atlas bevat ruim veertig bladzijden tekst, 25 kaarten en 61 bladz. 

platen, die op de Bijb. Aardr. en oudheidkunde betrekking hebben. 

GESCHIEDENIS DER KERK 
in hare grondtrekken geschetst 

door RUDOLPH SOHM. 
Uit het Hoogduitsch door L. F. H. A. Faure. 
Met een voorrede van Prof. Dr. H. G. Kleyn. 

Vierde, herziene druk. 
Prijs ing. f 2.25; geb. f 3,—; 25 ex. ing. à f 1.70; geb. à f 2.45. 

GESCHIEDENIS DER CHRISTELIJKE KERK 
in twee leerkringen 
door J. SCHOUTEN. 

Tweede druk. 
Geïllustreerd. 

Prijs ing. f 3.—; geb. f 3.75; 25 ex. ing. à f 2.25; geb. à f 3.—. 
KORT OVERZICHT DER BIJBELSCHE GESCHIEDENIS 

Repetitieboekje bij het Bijbeisch onderricht 
door P. VAN DE KOOI. 
Prijs f 0.70; 25 ex. à f 0.50. 
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Vertellingen voor de Feestdagen 
door L. KEEMINK (Eerste bundel) 

Prijs ingenaaid f 0.60. 

Tweede druk. 

De inhoud van dezen bundel bestaat uit de volgende vertellingen: 
Het beste opstel — De oude trompet — Tóch nog Paschen — 

Naar huis — De advertentie — De organist — De verrassing. 
Het zijn drie Kerstvertellingen, drie Paaschvertellingen en één Pinkster-

vertelling. 
Ze zijn alle zeer geschikt om aan kinderen te vertellen of voor te 

lezen, hetzij op de zondagsschool, op de Christelijke school of in den 
huiselijken kring. 

ONZE KONINGIN-MOEDER 
door J. SNOEP Jr. 

Dit boekje, dat uitgegeven werd ter herdenking van den dag dat 
Hare Majesteit Koningin Emma 50 jaren geleden naar Nederland 
kwam, blijft zijn waarde behouden. 

Op voor de jeugd aantrekkelijke wijze wordt hierin het leven der 
geliefde Vorstin beschreven, aan wie Nederland zoo onnoemelijk veel 
te danken heeft. 

Het is uitgegeven op royaal formaat en versierd met 24 platen en 
portretten. 

Niettegenstaande de prijs uiterst laag gesteld is, namelijk op slechts 
f 0.40 per exemplaar, besloten wij het thans ook verkrijgbaar te stellen 
op de halve-prijsvoorwaarde. 

Het is uitsluitend ingenaaid verkrijgbaar. 
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ZESDE KERSTBOEK 
Prijs ingenaaid f 3.— ; gebonden f 4. —. 

Om een overzicht te geven van wat dit boek biedt, laten we hier 
de inhoud volgen: 

Ds. W. M. LE COINTRE: De kindermoord te Bethlehem. 
G. SEVENSMA—THEMMEN : De sterkte van het oude leven. 
D. HOGENBIRK Jzn.: De boschmannetjes. 
J. L. F. DE LIEFDE: Fritsje en de geheimzinnige gebeurtenis. 
HERMAN HANA: Het kind in de schilderkunst. (Geïllustreerd) 
W. G. VAN DE HULST: Als een oude romance. 
FRANS VAN SCHOTELVELD: Sloeberke op het flest van Breughel. 
JAN H. DE GROOT: Sneeuwgevecht. 
L. A. LEVER—BROUWER: De tweede. 
JAN H. DE GROOT: De drie jongeren in den oven. 
A. J. D. VAN OOSTEN : Middagwandeling door Rotterdam. 
JOH. P. RUIJS: De boodschap 
K. LANTERMANS: Jan Sanders. 
Dr. J. R. CALLENBACH : De Galileesche zee. (Geïllustreerd) 
J. K. VAN EERBEEK : De Koksiaan. 
M. A. M. RENES—BOLDINGH : Ommekeer. 
A. J. D. VAN OOSTEN : De oude dorpsschoolmeester. 

De band, waarvoor de versiering wederom door Herman Hana werd 
ontworpen, ziet er bijzonder feestelijk uit. 

Het Kerstboek is niet uitsluitend geschikt voor de kerstdagen, 
doch behoudt het geheele jaar door zijn waarde. Het is een boek 
voor het Christelijk gezin, waard om telkens weer ter hand ge-
nomen te worden. 
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UITGAVEN DER NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL-VEREENIGING. 

MAANDBLAD DER VEREENIGING onder redactie van Dr. G. P. 
Marang, H. A. de Boer Azn. en S. H. van Schaick. 
Prijs per jaargang (12 nummers) f 3.—. 

KLASSEBOEKJE VOOR DEN ONDERWIJZER (bevat gelegenheid 
voor allerlei aanteekeningen betreffende woonplaats, schoolverzuim, 
leeren, enz.) Elk boekje biedt gelegenheid voor 20 namen. 
Prijs f 0.05. 

EEN VEELEISCHEND WERK. Wenken voor allen, die in de 
Zondagsschool arbeiden, door A. J. H oogenbir k. 
Prijs f 0.25. 

DE KINDEREN NIET VERHINDEREN door G. F. Haspel s. 
Prijs f 0.10. 

VREDE OP AARDE. Zendingsboekje door C. N. Looma n. 
Prijs f 0.20 ; 25 ex. f 0.10 per ex. 

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

STEENEN DES AANSTOOTS. Eene poging tot wegneming van het 
aanstootelijke en tot oplossing van het schijnbaar tegenstrijdige in 
de 	Heilige Schrift. Naar het Hoogduitsch van S. Lim b ac h. 
Met een aanbevelend woord van Dr. E. Bar ge r. 
Prijs gebonden f 2.75. 

OVEREENSTEMMING DER EVANGELIËN door Dr. G. P. 
M ara n g. De tekst van de vier Evangeliën, voor zoover ze be-
trekking hebben op de Lijdensgeschiedenis en de Opstanding met 
de verschijningen, vindt men hier naast elkander afgedrukt, zoodat 
men met één blik een overzicht krijgt over de verschillende be-
richten. De stof is verdeeld naar de behandeling volgens den 
Rooster der Ned. Zondagsschool-Vereeniging, terwijl in de „Wenken" 
steeds naar deze Overeenstemming verwezen wordt. 
Prijs f 0.50. 

DE KENNIS VAN DE KINDERZIEL VOOR DEN ONDER-
WIJZER door Dr. G. P. Mar an g. Een handleiding in 't bij-
zonder voor Zondagsschoolonderwijzers. 
Prijs gecartonneerd f 0.50. 
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UITGAVEN DER NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL-VEREENIGING. 

Leermiddelen voor Zondagsscholen en Christelijke Scholen. 

Een verzameling van de 7 in den Bijbel genoemde munten, 
in een kaart vastgehecht, met uitvoerige handleiding over het 
Oud-Joodsche geldwezen f 3.—. 

MUZIEK-ZANGBUNDEL 
„WIE ZINGT MEE?" 

Saamgebracht door Dr. G. P. MARANG en L. C. POST. 

Kwarto formaat, gecartonneerd. Prijs, met inbegrip van een Tekstboekje 
EEN GULDEN PER EXEMPLAAR. 

TEKSTBOEKJE afzonderlijk 10 cent. 
25 of meer ex. à 8 cent. 

AANVULLING: LITURGIEËN VOOR DE FEESTDAGEN, 
MUZIEK met TEKSTBOEKJE 40 cent. 
TEKSTBOEKJE afzonderlijk 8 cent. 

25 of meer ex. à 6 cent. 

De contributie voor het lidmaatschap der Vereenigingbedraagt 
f 2.— per jaar. 

De leden ontvangen zonder verdere betaling : 
1 e. het Maandblad der Vereeniging. 
2e. De handleiding voor den onderwijzer („Wenken") 
3e. Den daarbij behoorenden rooster. 
4e. Wat verder mogelijk zal blijken. 

Aanmelding voor het lidmaatschap en eventueele reclames be- 
treffende uitgaven, die men ontvangt krachtens het lidmaatschap, richte 
men tot het Bureau der Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging, 
Singel 58, Amsterdam. 
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Door een speciale overeenkomst, die wij met de uitgeefster hebben 
aangegaan, worden de 

TEKSTEN EN SPREUKEN 
VAN 

NELLY TEN HAVE 

voortaan ook door ons op dezelfde voorwaarden en tegen denzelfden 
prijs geleverd. 

Het calligrafisch werk van Nelly 
ten Have is door de geheele pers als 
het beste op dit gebied beoordeeld. 

Als wandversiering hebben haar 
teksten en spreuken inderdaad een 
ommekeer teweeggebracht. 

In dit werk is geheel gebroken met 
den traditioneelen wandtekst, waarbij 
men veelal in twijfel bleef wat hoofd-
zaak was : landschapje of bloemen-
twijg, dan wel het Bijbelwoord. 

Tekst en ornament zijn hier tot een 
harmonisch geheel verwerkt. 

Teneinde het bestellen te vergemakkelijken, is bij iederen wandtekst 
een bestelnummer aangegeven. 

Men verzuime vooral niet om bij bestelling van deze„ teksten en 
spreuken de letters N. t. H. te vermelden, aangezien anders allicht 
verwarring kan ontstaan met de nummers onzer Zondagsschool-
uitgaven, platen, enz. 

De teksten en spreuken van N. t. H. worden door ons franco geleverd. 

G. F. CALLENBACH - NIJ KERK 

De pers over het werk van NELLY TEN HAVE. 
„De bekwame hand dezer calligraphe ontwierp een zestal decoratieve cartons. 
De cartons zijn uit aesthetisch oogpunt zeer te prijzen. Zij reiken ver uit boven 't peil 

van den gewonen „Wandtekst" — helaas dikwijls zoo plomp en banaal van uitvoering, dat 
't oog er met geen mogelijkheid in behagen op rusten kan. Ik acht het een gelukkig ver-
schijnsel, dat de kunst ook deze, in onze woningen zoo veelvuldig aangetroffen wandver- 
siering, gaat opeischen". 	 De Heraut. 

„De teksten zijn inderdaad naar ontwerp en uitvoering bijzonder fraai". 	De Telegraaf. 
„Keurig werk, deze gecalligrafeerde wandversieringen van Mejuffrouw Ten Have, waarvan 

ons een zestal ter recensie werd toegezonden. 
Keurig wat betreft de keuze der gecalligrafeerde teksten. 
Keurig niet minder is de calligrafische uitvoering. Lettertype, kleurschakeering, verdeeling 

en verhouding, het is alles voortreffelijk smaakvol. Het is overbodig — want Nelly ten Haves' 
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Prijs f 0.90 

Het leed dat is, drukt niet zoo zwaar 
Als vrees voor allerlei gevaar. 

Doch komt het eens in huis, 
Dan helpt God altijd weer 

En geeft Hij kracht naar kruis. 

Formaat 24 X 24 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 1. 

BEMOEDIGING. 
Een mensch lijdt dikwijls 't meest 
Door 't lijden dat hij vreest, 

Doch dat nooit op zal dagen. 
Zoo heeft hij meer te dragen 

Dan God te dragen geeft. 

Beveel gerust uw wegen, 
Al wat u 't harte deert, 
Der trouwe hoed' en zegen 
Van Hem, die 't al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
Wijst spoor, en loop en baan, 
Zal ook wel wegen vinden] 
Waarlangs uw voet kan gaan. 

Den Heer moet gij vertrouwen, 
Begeert gij d' uitkomst goed; 
Op Hem uw hope bouwen, 
Zal 't slagen wat gij doet; 
Door geen bekommeringen 
Geen klagen en geen pijn 
Laat God zich iets ontwringen, 
Hij wil gebeden zijn. 

Formaat 24 X 24 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 2. 

Zien wij dan met heldre oogen 
't Leven vroolijk in 't gelaat 

Vastberaden, onbewogen 
Rein van zin en sterk van daad. 

J. A. Bohringer. 

Formaat 21 X 21 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 3. 

ONZE VADER DIE IN DE 
HEMELEN ZIJT. 

Formaat 24 X 24 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 4. 

PSALM 121 
(onberijmd). 

Formaat 25 X 20 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 5. 

werk is reeds algemeen bekend en versiert al maar meer huizen — maar anders zouden we 
onze lezers met aandrang willen opwekken allerlei leelijke en prutserige wandversiering uit 
hun huis te verwijderen en te vervangen door dit naar vorm en inhoud zoo fijne kunstwerk". 

Woord en Geest. 

„Nelly ten Have is, zoowel in de keuze van de woorden als in de uitvoering gelukkig ge-
weest. Zij heeft geheel gebroken met de ouderwetsche, karakterlooze ornamentiek, gelijk wij 
die op de alom bekende wandteksten aantreffen, zonder daarom te vervallen in den grillig-
impressionistischen stijl der modernen. De versiering is rijk, zonder overladen te zijn, de 
kleuren zijn sprekend, gevoelig, voornaam, zonder ergens door schreeuwende bontheid het 
oog te beleedigen. Wij bevelen ze aan, niet alleen voor onze Christelijke gezinnen, maar ook 
als propagandamiddel voor de Inwendige Zending". 	 De Chr. Amsterdammer. 

„De ons gezonden proeven munten uit door zuiverheid van lijn, gelukkige kleurencombi-
natie, duidelijkheid van letter, enz. Het laat zich denken, dat het vervaardigen van oor- 
konden en dergelijke aan deze bekwame handen wel is toevertrouwd". 	De Standaard. 



Prijs f 0.90 
Tot de taak van hoofd en handen 

Maak ons nu bereid, 
Eén met makkers aller landen 
' In den eenen strijd. 

Laat, o God, ons nooit versagen, 
Draag Gij ons verbond, 

Van vandaag door alle dagen 
Tot Uw avondstond. 

Doe ons in de wereld bouwen 
Aan Uw Rijk, dat is; 

Roep ons tot het heilig schouwen 
Uit deez' duisternis. 

J. Jac. Thomson. 

Formaat 24 X 24 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 6. 

Mij spreekt de blomme een tale, 
mij is het kruid beleefd, 

mij groet het altemale, 
dat God geschapen heeft! 

Guido Gezelle. 

Formaat 32 X 18 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 7. 

Tel uw zegeningen, 
tel ze één voor één, 

Tel ze, tel ze alle, 
en vergeet er geen. 

Tel ze, tel ze alle, 
noem ze één voor één, 

En ge ziet Gods liefde 
dan door alles heen. 

Formaat 32 X 19 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 8. 

Ga niet alleen door 't leven, 
Die last is u te zwaar. 

Laat Eén u sterkte geven, 
Ga tot uw Middelaar! 

Daar is zooveel te klagen, 
Daar is zooveel geween 

En zooveel leeds te dragen 
Ga niet alleen. 

Dr. J. H. Gunning J.Hzn. 

Formaat 24 X 24 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 9. 

ZONNELICHT. 
Wij willen zijn als 't zonnelicht, 

Zoo vriend'lijk, vroolijk, blij. 
Wij sluiten ons voor 't kwade dicht, 

Voor 't goede op'nen wij. 

Wij willen zijn een zonnestraal, 
Verkwikkend, koestrend, warm, 

Tot zegen zijn en waar wij gaan, 
Daar blijv' geen schepsel arm. 

Zoo loven wij Wie eens ons schiep, 
Tot Wien de beê zich richt: 

Geef God, dat wij voor andren zijn 
Als weldoend zonnelicht. 

Elisabeth Boddaert. 

Formaat 33 X 24 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 10. 

PSALM 23 
(onberijmd). 

Formaat 25 X 20 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 11. 

GEDENK UWE BELIJDENIS. 
U zij altijd 
Mijn hart gewijd 

0 God van liefd' en zegen 
Gij zijt mijn geest 
Tot heil geweest 

En leidt m' op 's levens wegen. 

Formaat 24 X 24 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 12. 

Het leven is een krijgsbanier, 
door goede en kwade dagen, 

gescheurd, gevlekt, ontvallen schier, 
kloekmoedig voorwaarts dragen. 

Het leven is ... geen vrede alhier, 
geen wapenstilstand vragen: 

het leven is de Kruisbanier 
tot in Gods handen dragen. 

Guido Gezelle. 

Formaat 24 X 24 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 13. 



Prijs f 0.90 
Kind, dat Ik liefheb, leun op Mij, leun sterk 
Laat meer het wicht der zorgen die u kwellen 
Mij voelen : 'k weet uw last, want, kind, Mijn werk, 
Mijn maaksel zijn de smarten die u kwellen. 
Ik telde z' af, en heb met eigen hand 
Die naar uw kracht en naar Mijn macht gewogen, 
Toen Mijne hand z' u toezond uit den hoogen 
Sprak ik: Ik zal als helper bij u zijn; 
Naarmate hij Mij deel geeft in zijn pijn 
Zal Ik, niet hij, het wicht zijns kruises dragen 
Zoo wil Ik u, Mijn kind, als gij gelooft, 
Omsluiten met Mijn arm. 0, leg uw hoofd 
Aan Mijne borst. Gij moogt stoutmoedig vragen 
Of zou Mijn arm, die d' eeuwen schiep en schraagt 
Te kort zijn waar mijn uitverkoorne klaagt? 
Kom immer meer en meer vertrouwend nader 
Nog kwaamt ge nooit zoo innig Mij nabij 
Dat ge zoo één u hebt gevoeld met Mij 
Als 't wenschen is van een u zoekend Vader. 
Leun sterker steeds! Hoe meer gij aan Mijn schoot 
De smart vertrouwt van uwer zorgen nood, 
Hoe meer uw hart zelf binnen u zal roemen: 
Te leunen op mijn God is Hem mijn Vader noemen. 

Formaat 24 X 24 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 14. 

BEDE. 
Heer, dood in mij 't hartstochtelijk verlangen, 
Naar 't geen Uw liefde mij ontnomen heeft, 
En laat mijn ziel toch nieuwe kracht ontvangen, 
Die mij weer lust tot kloeke daden geeft. 
Breng Gij in mij tot zwijgen alle vragen, 
Waarop 't verstand toch nooit een antwoord vindt. 
Leer mij U volgen, zonder ooit te klagen, 
Gij immers weet wat goed is voor Uw kind. 

Gretha Hoogkaas. 

Formaat 32 X 19 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 15. 

BIDDEN. 
Gijzelf, de Waarheid en de Weg! 

Ziet biddend op ons neer, 
Hebt biddend onzen strijd volstreên, — 

Leer Gij ons bidden, Heer! 
Isaac da Costa. 

Formaat 24 X 19 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 17. 

PSALM 113 : 1, 2 en 3. 
(onberijmd). 

Formaat 25 X 20 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 18. 

Houd Gij mijn handen beide 
Met kracht omvat. 

Geef mij Uw vast geleide 
Op 't smalle pad. 

Alleen kan ik niet verder 
Geen enkle schree 

Neem, trouwe Zieleherder 
Mij, arme, mee. 

Vert. Dr. H. Pierson. 

Formaat 25 X 25 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 19. 

Neem mijn leven, laat het Heer 
Toegewijd zijn aan Uw eer; 
Neem mijn handen, dat ze 't merk 
Dragen van Uw liefdewerk. 

U behoort mijn liefdeschat, 
Gij hebt mij eerst liefgehad; 
Ziel en geest en lichaam Heer, 
Leg ik op Uw altaar neer. 

Formaat 23 X 23 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 20. 

Wees stil mijn ziel 
De Heer is u nabij 

Draag Hem uw kruis geduldig achterna 
God zal voorzien, hoe droef uw lot ook zij 

U wacht, wat hier ook wiss'le, Zijn gena. 
Wees stil, mijn ziel, 

Uw vriend houdt trouw de wacht 
Zijn licht begroet u na den duist'ren nacht. 

Vert. J. A. Tours. 

Formaat 24 X 24 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 16. 

De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar 
Uw ziel voor ramp bewaar': 

De Heer, 't zij g' in of uit moogt gaan 
En waar g' u heen moogt spoeden 
Zal eeuwig u behoeden. 

Formaat 25 X 25 c.M. 
Bestelnummer N. t. H. 21. 
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ZES KINDERVERSJES EN -GEBEDJES 
formaat 24X 24 c.M. 

Prijs f 0.90 per stuk. 

De randversiering dezer nieuw-ontworpen cartons is geheel in overeenstemming 
gehouden met den kinderlijken toon van de versjes en gebedjes. Ze zullen in 

kinderkamer, in ziekenkamer, in school en jeugdlokaal een mooie wandversiering 
vormen. In een christelijk gezin, waar kinderen zijn, verdienen ze in elk geval 
een plaats. Vooral in passende omlijsting komen ze tot hun recht. 
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Bestelnummer N. t. H. 22. 

KINDEREN VAN ÉÉN VADER. 
Kind'ren van één Vader, 

Reikt elkaar de hand. 
Waar wij mogen wonen, 

In wat streek of land, 
Hoe wij mogen spreken, 

In wat tong of taal, 
Kind'ren van één Vader 

Zijn wij allemaal. 

Bestelnummer N. t. H. 23. 

Bestelnummer N. t. H. 24. 

HEEL DEN WEG. 

De wereld schijnt mij wonderschoon, 
Vol vreugd en heerlijkheid; 
Gods zon heeft over alles 
Een glanzend licht verspreid. 
'k Zal hier gelukkig wezen, 
Ja, 'k weet wel wat ik zeg. 
Want Jezus wil ik volgen 

Heel den weg! 

Bestelnummer N. t. H. 25. 

Bestelnummer N. t. H. 26. 

VOL VAN U. 

't Heelal is vol van U, o Heer! 
Van Uwe macht en trouw 

Vertelt de boom, de bloem, de zee 
En 't stralend hemelblauw. 

Heel dicht nabij mij zijt Gij steeds, 
Uw liefd' omvat mij teer; 

Gij spreekt tot mij en zorgt voor mij 
Met groote trouw, o Heer. 

Bestelnummer N. t. H. 27. 



Op verzoek van verschillende zijden liet de uitgeefster de hiervoor genoemde 

KINDERVERSJES EN -GEBEDJES 
vervaardigen op formaat 12 X 12 c.M. 

VOOR UITDEELING OP ZONDAdSSCHOLEN ENZ. 
Deze kaarten zijn alleen voor uitdeeling in del) handel gebracht en zijn niet 

per stuk verkrijgbaar. 
Prijs per 100 stuks f 8.00 

hetzij van één soort, hetzij gesorteerd, geheel naar wensch van den besteller. 
Voor deze serie gelden dezelfde nummers als N. t. H. 22-27 

doch met de toevoeging „klein". 
Voor f 0.60 leveren wij een proefmap, inhoudende de zes stuks. 

Bestelnummer N. t. H. Map 1. 

HONDERD TEKSTKAARTEN 
in vier series van 25 verschillende briefkaarten, 
aan de eene zijde bedrukt met een woord uit 
de vier evangeliën, in Gothische letter. Aan 
de andere zijde plaats voor correspondentie. 

Prijs per mapje, inhoudende 
25 kaarten f 1.00. 

Bestelnummer N. t. H. Map 2, 3, 4 en 5. 

...•••••••••••••••••••*••••••••••••••••,...........,„.• 	 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BESTELBILJET. 
Ondergeteekende wenscht van G. F. CALLENBACH te Nijkerk door tusschen-

komst van den boekhandelaar 

	  te 	  ') 
te ontvangen, onderstaande Spreuken en Teksten, ontworpen door Nelly ten Have. 

Prijs f 0.90 per stuk. 
Getal 	 Getal 

	 N. t. H. No. 1 

Getal 

	 N. t. H. No. 10 	 N. t. H. No. 19 
ff f/ „ 11 tf „ 20 
fl ff 3 1, „ 12 I/ „ 21 
lf „ 4 „ „ 13 » „ 22 

„ 5 If ,, 14 » „ 23 
6 „ „ 15 ,, „ 24 
7 „ „ 15 » „ 25 

» » 8 ft „ 17 „ „ 26 
» » 9 fl „ 18 » „ 27 

Getal 	 Getal 

	 N. t. H. No. 22 klein   N. t. H. No. 25 klein 
,,  23 klein 	 „ 26 klein 
„  24 klein 	 ,, 27 klein 

Prijs per 100 
stuks, naar ver-
kiezing gesor-
teerd, f 8.00. 

') In te vullen, zoo men de levering door een boekhandelaar verlangt 

 

Colnthertuaarts tot mii.a1 ten 
$e vermoeit* en betast Igt.en ik 

jat u rust ffletien. 



aar is uit wartas nutste molken 
«**t ticla. neltknoptogaan. 

°Int t•ot 	sthijnod atte Volitot 
Had 	hiat het aan . 

TWAALF TEKSTKAARTEIN 

Prijs per stuk f 0.15 

Deze teksten zijn in hetzelfde genre als de 
groote teksten. Ze zijn uitgevoerd in 

drie of vier kleuren en goud, in den vorm 
van briefkaarten. Voor uitdeeling op de 
catechisatie of voor verzending aan familie of 
kennissen zijn ze bijzonder geschikt. 

N. t. H. 28 Daar is uit 's werelds duistre wolken, enz. 
29 Ik ben het licht der wereld, enz. 
30 Hoe lieflijk zijn op de bergen, enz. 

,, 	31 Wandelt als kinderen des lichts. 
I/ 	32 Bereidt den weg des Heeren, enz. 
11 	33 Eere zij God, enz. 

34 Heft uwe handen op, enz. 
11 	35 Dit is de dag dien de Heere gemaakt heeft, enz. 
11 	36 Het pad des rechtvaardigen, enz. 
11 	37 Genade en vrede zij u. 
,, 	38 Wees een zegen. 
IJ 	39 Vrede op aarde. 

Een mapje, inhoudende de 12 stuks dezer kaarten, is verkrijgbaar voor f 1.50. 
Bestelnummer N. t. H. Map 6. 

	 Map N. t. H. 1, inhoudende de 6 kaarten No. 22-27.á f 0.60 per ma 

Tekstkaarten á f 0.15. 

	 N. t. H. No. 28   N. t. H. No. 32   N. t. H. No. 3 

	

„ 29 	 11 	11 33 	 ,, 37 33 

„ 	„ 30 	 „ 	,, 34 t/ 	fr 38  
/1 	1/ 31 	 ,, 	,, 35 	 19 	 „ 39 
	 Map N. t. H. 2, inhoudende 25 briefkaarten met N. T.-tekst á f 1.- 

11 	/1 	3, 	„ 	,, 	,, 	,, 	7/ 

, 	ff 	 4, 	„ 	/9 	11 	 1, 	7> 	,, 	)7 )7 I. 
II 	5, 	,11 	 v, 	 35 	, 	» 	H 1, 1.- 

„ 	 11 	6, inhoudende de 12 kaarten No. 28-39 á f 1.50 per map. 

Woonplaats en Datum: 	 Onderteekening: 
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kan men zich abonneeren op de „Christelijke Bibliotheek". 
Allen die dit doen, ontvangen daarvoor in eigendom een exemplaar 

van de boekwerken, die in den loop van het vereenigingsjaar door de 
Chr. Bibl. worden uitgegeven. 

Het eerste deel is steeds een prachtwerk; ditmaal het ZESDE 
KERSTBOEK. En verder nog vier andere werken die met zorg ge-
kozen worden uit de vele handschriften, die de uitgever ter beoor-
deeling ontvangt en die steeds in keurige, royale uitvoering aan de 
leden worden toegezonden. De gemiddelde prijs dezer boeken is circa 
f 2.— per stuk. Toch betalen de leden slechts f 5.— in totaal. 

Wie op kostbaarder en degelijker uitvoering zijner boeken prijs stelt, 
kan zich abonneeren om de boeken gebonden in prachtbanden te ont-
vangen. In dat geval wordt de prijs met f 3.40 verhoogd, en wordt 
deze dus in totaal voor de vijf gebonden boeken slechts f 8.40. 

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat de Chr. Bibliotheek niet 
bedoelt kinderlectuur te geven, doch wèl degelijke, onderhoudende 
lectuur voor volwassenen. 

Men kan bij Tederen boekhandelaar inteekenen, doch geve dan 
nadrukkelijk op : „Christelijke Bibliotheek", uitgave G. F. Callenbach 
te Nijkerk. 

Wenscht men de boeken rechtstreeks per post te ontvangen, zoo 
wordt de inteekenprijs met f 0.75 per jaargang verhoogd voor port-
kosten. 

De catalogus, vermeldende het volledige programma voor den loopenden 
jaargang, is bij elken boekhandelaar verkrijgbaar, en wordt op aan-
vrage franco toegezonden door den uitgever. 

Voor slechts vijf gulden per jaar 
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