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Uitgaven van G. F. CALLENBACH te Nijkork:
Eens vreemdeling op aarde. Herinneringen uit
het leven van eerre vroeg ontslapene Christin, voor wie het
f
leven was Christus en het sterven gewin

BONARI 1I.

-- Nacht en Morgen of droef !leid en hope in Christus
RAVERGAL, FRANCES BIDLEB'.

• 0,80

De lichtende ster in de

duisternis.
Gebonden in linnen band

Geheel voor den Heer
Gebonden in linnen band

„ 0,65
0,90
PP

07

►1

0► 65
0,90

Koninklijke bevelen, of Morgengedachten voor 's Konings onderdanen.
▪ 0,65
Gebonden in linnen band • 0,90
voor

Koninklijke gift, of Avondgedachten
Konings gasten.
Gebonden in linnen band

,p 0,65
0,90

KORTE LEVENSSCIIETS en briefwisseling eenei• vroeg Ontslapene

(Margaretha Sara Vader). Tweede druk
:7 'g.'~!..0,i!JO~
Gebonden in linnen band

PI
11

0,50
0,90

LIEFDE, J. DE Twintig leerredenen. (Feest- en lijdensstoffen)

Met een _woord vooraf van Ds. C. C. Cillenbacb. Derde druk

, 1,75

NISSEN, J. Practische handleiding bij het onderwijs In de Bijbelsehe Gesdiledenis voor Schoten
en Huisgezinnen. Naar het Hoogduitsch door
L. H. F. en K. F. OREUTZBERG. 2 doelen.
„ 4,50
Derde druk.
gebonden in twee linnen banden „ 5,50
SPENCER, L S. Metsen uit het dagboek eens leeraars of

gesprekken met bekommerden, aangaande den weg der
zaligheid. Met levensbericht van den schrijver en aanteekeningen van J. A. JAMES. Vijfde druk.
Gebonden in linnen band

1,25
1,65

elan
caftetl die 4.5eitaot apiin inet ,riet wi2egen cals
-Gotrviedo op ecz. Zondag,- en aacrdioten.

Een uitgebreide en zeer fraaie collectie boekjes
ligt wederom bij mij gereed, in afwachting van
uwe aanvragen.
Ik twijfel er niet aan of ik zal nu kunnen voorzien in de behoeften van alle Zondagscholen, want
behalve 16 nieuwe boekjes van BETSY, HOOGENBIBX, KLOPPERS, V. D. MAAS en VERITOBAST, die
weder met fraai gekleurde plaatjes en geïllustreerde
omslagen in kleurendruk verschijnen, deed ik dit
jaar nog een achttal van die boekjes, welke in
vroeger. jaren het best verkocht werden, herdrukken,
en deze zijn nu zeer netjes uitgevoerd tegen buitengewoon lage prijzen verkrijgbaar. Zie pag. 15 en
16 van. dezen Catalogus.

2
Voor verscheidenheid van inhoud is ook zorg
gedragen zoorlat er zoowel boekjes voor de laagste
als voor de hoogste klasse, zoowel voor ontwikkelde
als voor minder ontwikkelde leerlingen in ruime
keuze voorhanden zijn.
Aanvragen om boekjes ter inzage zullen mij
steeds aangenaam wezen. Ze zijn alle opengesneden,
zoodat gij met den inhoud zeer gemakkelijk kunt
kennis maken.
Bestellingen worden door alle solide Boekhandelaren aangenomen.
Verleden jaar waren half December verscheiden
boekjes uitverkocht, zoorlat ik velen moest te leur
stellen, 't geen even onaangenaam voor de bestel
Iers als voor de boekhandelaars en, den uitgever is,
zoodat een spoedige aanvrage ten zeerste is aan
te bevelen.
IJ mijne uitgaven, zoowel nieuwe als oude, bij
voortduring aanbevelende, verblijf ik
trEds. dw. dienaar,
G. F. CALLENBACH.
NintERK, Oct. '86.

8

L

NIEUWE UITGAVEN
IN 1880 VERSCHENEN.
Alle met gekleurd. plaatje en geMustreerd omslag
in kleurendruk.

Betsy. Ter Elfder ure.
25 ex. f8, — 50 ex. I15,Prijs 40 cent
100 ex. 125,—

Hoogenbirk. Wonderlijk bevrijd.
Betsy. De witte muisjes.
Prijs 80 cent — 25 ex. 16,25
100 ex. /20,-

50 ex. f11,00

4
Betsy. Wie had dat gedacht.
Hoogenbirk. De verborgen helper.
Prijs 20 cent — 5 e . 4,25 — 50 ex• 113,100 ex, f

P. J. Kloppers. In den strik.
P. J. Kloppers. Mijn naaste.
A. J. Ileogenbirk. Uit Grootvaders jeugd.
A. J. Iloogenbirk. De viervoetige ruiter.
Betsy. Het kind van den orgeldraaier.
_Betsy. De Geschiedenis eener speld.
Prijs 15 eent

25 ex. f 8,50 --- 50 ex. /6,100 ex. 11.

Â. Verkorst. Het lied uit de hoogte.
A. Verkorst. Verlaten, maar niet van God.
J. P. Te d. Maas Jr. De gelukkige weduwe.
P. J. Kloppers. Tweemaal hetzelfde geschenk.
J. Kloppers. Twee kinderen bij den Kerstbootri.
prijs ns cent — 25 em. f2,75 — 50 ex. t 4,75
100 ex. f8,50

5

UITGAVEN VAN VORIGE JAREN.
Bleenikrans. Vier verhalen van ANNA BACHOFNERBUXTORF, uit het Hoogduitsch vertaald door J. H.
VAN LINSCIEOTEN. Met acht gekleurde plaaijes.
Prijs f 1,25 — 25 ex. f 25,00 — 50 ex. 1 47,50
100 ex. 190,—
Een boekje, dat om zijn lief uiterlijk reeds aantrekt.
Het linnen bandje mét de gulden letters van den titel,
de duidelijke letter en de lieve plaatjes voldoen aan de
eisohen van een goeden smaak. De inhoud beantwoordt
aan dit fraaie kleed, en de vier gevoelvolle verhalen
dezer schrijfster bewijzen, dat zij met uitnemend gevolg
voor kinderen met de pen kan teekenen.
(De Chr. Schoolbode.)
Het boekje van Anna Buxtorf is zeer gersoliilit voor
meisjes. De plaatjes zijn alleszins sraaakvol. Wij twijfelen
niet, of ook de lage prijs zal veel bijdragen om deze
vertellingen weder gewild te maken.
(De aandaard.)

6
Cornelia. Belijdenis en Leven. Een verhaal. (Goedkope
uitgaaf.)
Prijs 11,00 — 25 ex. /20,00
100 ex. 160,00

Kindergedtchties door J.

50 ex.

f

35,00

p. VAN DER MAAS JR.

Met zes gekleurde plaatjes en fraai geïll. omslag.
Prijs 1000 — 25 ex. /12,50 — 50 ex. f22,50 '
100 ex. /40,00
Een allerliefst boekje, waarvan de gedichtjes èn om
hun eenvoud, èn om den Ohristelijken toon, dien zij
aanslaan, aanbeveling verdienen om ze met de kleinen
te lezen en hen van buiten te leeren. Ook de verhalen
op rijm zijn goed getroffen en de in vakken verdeelde
plaatjes geven bij de, versjes goed gekozen illustratiën

(DJ Chr. Schoolbode.)
Nog wijs ik met genoegen op de Kindergediclitjes
door 5. P. VAN DER MAAS JR., die in ieder huis, dat
met kinderen is gezegend, een plaatsje aoeten hebben;

(Het Noorden.)

7

De Martelaars der eerste Christen-GB[1106110D
VERHALEN UIT DE KERKGESCHIEDENIS
-

DOOR

G. C. HOOGEWERFF
Schrijver van »Een Schipbreukeling,"

I. Ignatius, Bisschop van Intiochië,
Blandina en Penticus.
I. Polycarpus, Bisschop van Sinyrna.
Ieder met 2 plaatjes en omslag in kleurendruk.
25 ex. f 11500 — 50 ex. f 20,00'
Prijs t0 cent
100 ex, 11 3 5 ,0 0

ook gesorteerd.
Zoowel in- als uitwendig zijn deze drie boekjes aanbevelenswaardig. De Schrijver behandelt deze tafereclen
uit de kerkgeschiedenis op zulk eerre levendige wijze,
dat het is alsof we het Verleden in het Heden herschapen
zien. — Ieder die iets van blijvende waarde wenscht
te bezitten of uit te dealen, heeft hier iets, dat van zijn
gading kan zijn.
Wij danken den. Heer Hoogewerff voor zijn nuttigen
(De ar. Schoolbode.)
arbeid.
Deze drie boekjes zijn, vooral als geschenk bij het
verlaten der Zondagschool en voor de hoogste klasse,
alle aanbevelenswaardig.
(Hoofdbestuur van „lachiart" in De _Bazuin.)

8
Door den heer Callenbach. te Nijkerk zijn drie verhalen
van G. C. Hoogewerif in het licht gegeven, die wij met
vreugde begroet, met genoegen gelezen hebben en 'ons
doen wenschen, dat het bij dat drietalniet moge blijven.
Zij zijn ontleend aan de Kerkgeschiedenis. Voor het
eerste geeft Ignatius, bisschop van Antiochië, die onder
keizer Traj anus den marteldood door de wilde dieren
stierf, de stof.
In het tweede worden wij in Lugdunum en Vienne
verplaatst en zijn de slachtoffers der Christenvervolking
aldaar Blandina de dienstmaagd, die niet anders antwoordde op de vragen des rechters dan : „Ik ben een
Christin en onder ons ge ohm eiels onbehoorlijks," en

Politicus, de heldhaftige knaap, die met mannenmoed
en - heldenkracht voor de belijdenis van den Christus
stierf, gekozen tot het middenpunt van het verhaal;
terwijl het derde den eerwaardigen Polycarpu.s, bisschop
van Smyrna, ons voor den geest roept.
Zijn vorm en inkleeding vinding van den schrijver,
hij levert ons van elk een honderdtal bladzijden, die
een boeiend verhaal aan onze knapen en meisjes aanbieden, en hen met menige historische bijzonderheid
bekend makende, doet leven in den tijd. en de omgeving
waarin die martelaars zich bewogen. Zoo leerera zij de
geschiedenis om die niet weder te vergeten. Schrijver !
gebrui.k uw talent om hen nog in andere gedeelten er
van te leiden ! Het veld waarop gij kunt rondwandelen
is uitgebreid. Uwe gave van vertellen is begeerlijk.
Lezer ! wilt ge goede boekjes, die, met gretigheid
gelezen, nuttig genoemd kunnen worden voor uw kerstboom, laat dan deze niet_ ongezien.
(De Rogierdamsehe Kerkbode.)

9
C. E. Sehattelndrolr. Te laat.
Met geïllustreerd omslag en plaatje in kleurendruk.
Wij aarzelen niet dit een keurig verbaal te noemen,
dat zich geregeld lezen laat en uitmunt door een frisschen, schoonen stijl.
(De Sprokkelaar.)
Een keurig net uitgevoerd boekje met een ge'illustreer<len omslag en gekleurd plaatje, dat gelezen zal worden
door *kinderen van 10 tot 14 jaar, waarschijnlijk ook
door ouderen ; omdat het zoo onderhoudend van inhoud
en voorstelling is. Dit zijn wij ook van den schrijver
gewend. Hij heeft hier in een veelbewogen leven geschet,st den rijken inhoud en de telkens wederkeerende
beteekenis van de gelijkenis van den verloren zoon.
(De Chr. Schou/bode.)

Betsy. Twee Weezen. Een verhaal.
Met geïll. omslag en twee plaatjes in kleurendruk.
Eene ons onbekende schrijfster, maar die ons zulke
allerliefste en degelijke werkjes aanbiedt, dat we met
nadruk hare lettervruchten aanbevelen.
Twee Weezen is een juweeltje.
(De Chr. Schoolbode.)

/Ok Bij boekjes van den zelfden prijs is de opgaaf
daarvan alleen geplaatst aan den voet van bet
laatste boekje.

10
E. Thome. Zoovelen als er Hem aanraakten werden
gezond.
Met geïllustreerd omslag en plaatje in kleurendruk.
Dit boekje is eene aanbeveling ten volle waard. Zeld-,
zaara wordt in schooner 'verhaal de waarheid medegedeeld van 's Heilands woorden : „Die tot Mij komt, zal
Ik geenszins uitwerpen."
(Hee Woorden.)
Prijs 40 cent — 26 ex. /8,00 — 50 ex. /15,00
100 ex. f 15,00
1

Miss Yonge. De triomf der Waarheid. Uit het Engelsch
door J. H. VAN LINSCHOTEN.
Bij het inzien dezer vertaling trof het ons, dat wij
hier uitgewerkt vonden en in de lijst van een aangenaam
verhaal gesteld, eer dier groote beginselen, waarvan het
werk der opvoeding moet uitgaan. Het opleiden tot
liefde voor waarheid. Ouders en onderwijzers zullen van
den eenvoudigen dorps-schoolmeester veel kunnen leerera,
dat zij omtrent deze zaak en den omgang met hunne
kinderen en leerlingen in het oog hebben te houden,
en moge voor deze laatsten de zegen van het lezen
blijken in hunne liefde tot de waarheid, dan heeft de
schrijver niet tevergeefs zich met het overbrengen dezer
62 bladzijden bezig gehouden, en den uitgever komt
dank toe voor den netten vorm, waarin hij dit boekje
het licht doet zien.
(De Chr. Selwolbode.)

11
.L. J. RoogenbIrk. De jonge vluchteling.
De jonge vluchteling is- uitnemend geslaagd, ook or&
zijne voor kinderen niet geringe historische waarde en
eenvoud.
(De Jongelingsbode.)
Beide met geïll. omslag en plaatje in kleurendruk.

Prijs 30 cent — 25 ex. f 6,25 — 50 ex. f 11,
100 ex. f 20,—

Anna Bachofner Buxtort Onder één dak.
Anna Bachorner—Buxtert Tweeërlei water.
Met twee gekleurde plaatjes en geïllustreerd omslag.

Prijs 25 cent — 5 ex. /5,50 — 50 ex. f 9,h'0
100 ex. ƒ 1 7,60
Anna Bachoer—Buxtort De liefde zoekt zichzelve niet.
Anna Baehofner Buxtort Mathilda in het kinderziekenhuis.
Met twee gekleurde plaatjes en geïllustreerd omslag.

Prijs 20 cent — S5 ex. 14,25 — 50 ex. f 8,00
100 ex. 115, —
NB. 100 Ex. gesorteerd van de vier werkjes van Anna.
Bachofner-Bnxtorf worden geleverd tegen t16,25.

12

GESCHIEDENISSEN UIT DEN BIJBEL
AAN ONZE KINDEREN VERTELD
DOOR

P.

J.

KLOPPERS

EERSTE SERIE
I. De Heere is God.
II. Doe gij desgelijks.
III. Door God bewaard.
IT. Heere wat wilt Gij, dat ik doen zal
TWEEDE SERIE'
I.
II.
III.
IV.

Zoo de Heere God is, volgt Ilem na.
Hij was verloren en is gevonden.
Door geloof behouden.
Wat moet ik doen; opdat ik zalig worde

Ieder boekje is in fraai geïllustreerd omslag en. bevat
VIER plaatjes in. kleurendruk.
Prijs 20 cent — 25 ex. f 4,25 — 50 ex. f 8,
100 ex. f15, —
Naar verkiezing ook gesorteerd zonder verhooging van prijs.

13
A. G. Welsch. Ter Gedachtenis. Een bladzijde uit de
Geséhiedenis van ons Vaderland.
C. van oetsveld. Het gezin van den Boschwachter.
C. van oetsveld. Ware rijkdom.
C. van Koetsveld. Het lied van huis.
Verkorst. Het kruis op den heuvel.
A. J. lloogenbirk. De dokter in 't Moorenland, of van
West naar Oost.
Betsy. Driftige Eduard. Een verhaal.
Met gekleurd plaatje en geïllustreerd omslag.
Prijs 20 cent — 25 ex. f 4,25
100 ex. f 15, —

50 ex, 8, —

C._ van Koetsveld. Het vijfde gebod.
C. van. koets-veld. Het verloren blaadje. 2e druk.
C. van Koetsveld. Een dubbele redding. - 2e druk.
.A.. G. Welseh. De timmerman van het dorp.
k. J. Hoogenbirk, Baas Klaas,
Betsy. Hoe een stuivertje rollen kan.
Betsy. De gelijkenis van den Zaaier. Betsy. Wat Grietje van de kiekentjes leerde.
Met geïll. omslag en gekleurd plaatje.
Prijs 15 cent — 25 ex. J' 3,50 — 50 ex.
100 ex. f

f 65 —

14
A. Verhorst. De makelaar en zijn buurman, of Uw
Woord is de waarheid.
Verhorst. De nieuwe meester.
P. 1. Kloppers. De geheimzinnige korf. Een verhaal
voor onze jongens.
P. C. B. Een Kerstverhaal voor groote en kleine kinderen.
W. Weenberg. Een Kerstavond in het Ertsgebergte.
Een verhaal voor kinderen.
Alle met geïll. omslag en gekleurd plaatje.
Prijs 125 cent — 25 ex. f 2,50 — 100 ex, /8550
rubriek 1 en rubriek II kunnen de boekjes van
den zeilden prijs naar verkiezing gesorteerd geleverd
werden.

Alle werkje8 die vroeger bij mij verschenen en
niet meer in deze rubriek voorkomen zijn nitverw

kocht. Van de meeste dezer boekjes zijn nog
:slechts zeer kleine getallen voorhanden.

15
TIL

SERIE GOEDKOOPE BOEKJES.
Deze serie bestaat uit een achttal boekjes, die in
vorige jaren het best verkocht werden en nu door mij
herdrukt zijn.
De uitvoering is minder kostbaar, als die der andere
boekjes, doch evenwel zeer netjes, lar ieder boekje voorzien is van een lief plaatje en geïllustreerd omslag.
Het doel dezer uitgaaf is, Zondagsholen, voor wie
de overige uitgaven te kostbaar zijn, aan degelijke,
netjes uitgevoerde en toch buitengewoon goedkoope
boekjes te helpen.
Dit zijn dus geen boekjes, die minder goed verkocht
werden, en daarom voor een prijsje worden opgeruimd,
en waarmede dan Zondagscholera, die over geen ruime
beurs te beschikken hebben zich moeten tevreden
stellen maar het zijn de beste boekjes, die een of meermalen geheel uitverkocht. werden, en nu expres weder
gedrukt zijn, met het doel om degelijke boekjes voor
2eer weinig geld te kunnen leveren.
▪ F. Sehi3ttelndrelér. Het gezegend Kerstfeest. 4e druk.
J. Verhagen Jr. Hendrik van Zutphen. Een bladzijde
uit de geschiedenis der XVIe eeuw. ae druk.
A. Verborst. Niet geteld of het verachte heeft God
uitverkoren.. 2e druk.
A. Verkorst. Het verkeerde adres. 2e druk.
Alle niet geïll. omslag en plaatje.
Wijs '/2 cent — 25 ex. 11,60 — 50 ex. j>8,
100 ex. f 5, —

16
J. Verhagen Jr. Hendrik Voes. Een bladzijde uit de
geschiedenis der Kerkhervorming in de 16e eeuw.
3e druk.
Terhorst. De onverwachte wandeling. 2e druk.
Beide met geïll. omslag en plaatje.
Prijs 10 cent — 25 ex. f 2,— 50 ex. 1'8,75
100 ex. f 6,50
C. F. Schottelndrelk. Wijbrandt Aertsen. 3e druk.
F. Schlittelndrelfir. De wraak van den Christen.
2e druk.
Beide met geïll. omslag en plaatje.
Prijs 121/2 cent — 25 ex. f2,75 — 50 ex. f
100 ex. f 9, —
1

GESORTEERD.
12 Het gezegend Kerstfeest . á 7 cent f 0,90
13 Hendrik van Zutphen . . » »
33 0,975
n
12 Niet geteld . . .
y, „ 0,90
. 1i //
13 Het verkeerde adres
. $$ 7$
T$ „ 0,975
12 Hendrik Voes . . .
, 10 l, „ 1,20
13 De onverwachte wandeling „II t, 1,30
12 Wijbrandt Aertsen . . . . 125 . „ 1,50
13 De wraak van den Christen „ » » 7, 1,625
100 Boekjes
f 9,375
In eens genomen voor slechts f 6,40 de 100
boekjes in acht soorten.

Uitgaven van

F. CALLENBACH te Niikerk

ALEXANDRA of de macht der liefde, door de schrijfster van
,,Serge Batourine". Naar het Fransch door ADELPI1A. Met
een voorrede van Dr. F. van Gheel Gildemeester, Predikant
te 'S Gravenhage
.ƒ 1,80
Gebonden in linnen band „ 2,25
VOLKSVERHALEN. Uit het Hoogduitsch van EMIL FROMMEL.
Met een voorrede van Dr. A. W. Bronsveld, predikant te
Utrecht.
Gebonden in linnen band

11 1,50
1,90

ALCOCK, DEBORAL. In 's Konings dienst. Uit het Engelsoh.
.
Met vier platen.:
.
.
„ 1.50
Gebonden in linnen band „ 1,90
CORNELIA. BeliIdeni en Leven. Een verhaal. Derde druk „ 1,50

.
De oude Bijbel. Een verhaal. Derde druk
„ 1,50
Gebonden in linnen baud „ 1,90
.

,, 1,50
Zaaien en Oogsten. Een verhaal. Tweede druk
.,,.
_
,- .
Gebonden in linnen band
1,90
k• 'd'
"-?i-mE.) 'j
., i.
.a , ...
"‘
Jr4444~146~-01;;'04állr-"
EDERSHEIN, Dr. Miijam tosenbaurn. Een gesaiedenis uit
.
.,
1.10
het leven der Joden. Met 9 platen.
.
Gebonden in linnen band „ 1.0
...,, '-~04;"11~51k•`5
- ""..0.:;../,
JACOBSHIGEN, C. Licht van Boven. Levensherinneringen
tiener ouderlooze. Uit het Eloogduitsch door ANNA, ,
P, 1,80
2,25
Gebonden in linnen band
•

c, .' 1 ,,^-.1.:;.1. '

.,• n

4f.

'
.
:: 1
.-2' - 1'.'
'
T - ' ':"

i,

.' 1

• ,

RJAM, of de kracht der waarheid. Naar het Engelsch door
„1
GA. JASPERS. Tweede druk.
Gebonden in linnen band „ 1,90

Uitgaven van G. F. CALLENBACH te Nijkerk

BOWMAN, ANNA. Twee jongens op reis, of de Zeeioovers van
de Oost. Uit het Engelseh door ak. JASPERS 2e druk
Met zes gekleurde platen.
ƒ 1 80
Gebonden in linnen band . 2.20
1100GEWERFF, G. C. De Martelaars der eerste ChristenGemeenten. Verhelen uit de Kerkgeschiedenis. Met zes
platen.
.
.
.
.
.
.
„ 1.50
.
Gebonden in linnen band „ 1.90
Een Schipbreukeling. Een verhaal. Met
1.50
.
.
.
Gebonden in linnen band „ 1.90

acht platen.

KONING, Z. J. Levensschets van Willem van Nassau, prins
van Oranje, enz. enz. Den Vader des Vaderlands. Met
fraai portret en plaat.

„ 0.50

LIEFDE, Jb. DE Wouters ont..napping. of de inneming van
Breda in 1590. Uit het Eng. vertaald door C. E FROWEIN Ja.
.
. 1.50
.
.
.
Met vier platen.
.
Gebonden in linnen band ,, 1.90
PLOMP, F. 11. De Camisarden, of de opstand in de Cevenuen.
Eene bladzijde uit de Kerkgeschiedenis. Met t\vee platen.
Gebonden in linnen band

11
fl

1.10
1.50

smouvENBERG, G. H. VAN De drie Schoolmakkers. Een
verhaal voor kinderen en ouders. Met twee platen en
geïllustreerd omslag.

0.80

VER1101tST, A. De rfelleba rdier van Enkhuizen. Historisch
verhaal uit den Spaanschen tijd. Met vier platen. .
Gebonden in linnen band

1.50
1.90

e.
,.NrELFERSDAVEL VAN

p.

r, pP.L.LILMBACH TE Maait."
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