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eder, die thans bestelt, profi* teert van de speciale intekeningsprijs van f4.50 per deel.
Losse delen en de gehele serie
na verschijning van deel drie
f5.50 per deel.
Nu bestellen brengt U f3.— voordeel.
Verschijning met een tussentijd van 3 maanden. Een gedeelte van de opbrengst komt ten
goede aan de Stichting 1940-1945.
Op onnavolgbare, boeiende wijze vertelt de
meestgelezen schrijver in ons land het Nederlandse volk en in 't bijzonder Neerlands
jeugd over de mensen, de doodgewone en
toch zo grote en heldhaftige mannen en
vrouwen, die in de duistere jaren der bezetting daden hebben verricht waarbij de glorie
der vaderlandse helden uit vroeger eeuwen
verbleekt! Vooral de jeugd van nu kent hun
geschiedenis niet en deze mag niet worden
vergeten. Daarom ook is Anne de Vries met

liefde begonnen het groots opgezette plan van
de Stichting 1940-1945 en met name van de
Stichting Friesland, het plan nl. om iedere
Nederlander hiervan deelgenoot te maken,
uit te werken.
EEN NEDERLANDS GEZIN,
ZO'N GEZELLIG HUIS VOL MENSEN
Anne de Vries kent de geheime strijd tegen
de vijand uit eigen ervaring als weinig anderen. Zijn boeken zijn daarom ook zo bijzonder
boeiend, suggestief en tintelend van echtheid.
Hij laat zijn lezers meeleven met een Nederlands gezin, zo'n doodgewoon gezellig huis vol
mensen: een leuke, jongensachtige vader, een
lieve, dappere moeder, een vijftal kinderen en
een oude tuinman met zijn wijsheid en milde
humor, die onafscheidelijk aan hen is verbonden.
Wij volgen dit gezin op zijn spannende reis
door de nacht van de bezetting. Zij worden
onze beste vrienden!
Jeugd van Nederland, rust niet voor ge deze
boeken Uw eigendom kunt noemen.
Ouderen, geeft ze Uw kinderen en leest ze
vooral zelf!
U vindt in de Catalogus een losse bestelkaart.
Zend deze spoedig ingevuld op. U bespaart
hierdoor f3.—.
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Grote VREUGD voor Neerlands jeugd!
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Aan de door vele duizenden kinderen met spanning verwachte
Kerstfeestviering gaat jaarlijks heel wat werk vooraf. De uitgever van Kerstboeken heeft hierin ook zijn aandeel.
Schrijvers, beoordelaars, ontwerpers, tekenaars, drukkers en binders, zij allen zetten een jaar lang hun beste beentje voor om de
jeugd van Nederland te verrijken met een goed, karaktervormend boek, dat ook door zijn uitvoering het hart verovert.
Met uiterste zorg en met bijzonder enthousiasme werd er dit
jaar gewerkt om de nieuwe Kerstboeken naar inhoud en uitvoering alles mee te geven wat ,een boek maar kan worden meegegeven.
En nu is het zover, dat het resultaat van deze ingespannen
arbeid in het licht wordt gebracht. — De nieuwe oogst is gereed!
Fleurige, kleurige boeken, die de kinderharten sneller doen
kloppen.
Door zeer ruime oplagen is het mogelijk ook dit jaar de Kerstboeken van 65 cent af alle te brengen in mooie sierbanden; ook
alle herdrukken zijn in deze mooie banden uitgevoerd.
Ondanks deze door iedereen, maar 't allermeest door de jeugd
gewaardeerde uitvoering, zijn de prijzen zeer laag gehouden!
Voor Uw kinderen is alleen het beste goed genoeg! Geef hun
een „ècht" gebonden boek in handen en zeker wanneer dit
practisch geen invloed heeft op de prijs! Niemand beter dan
U weet dat ook de uitvoering van het boek voor een kind van
grote betekenis is. Gebonden boeken zijn ware geschenken!
De meester-verteller W. G. van de Hulst schreef een nieuw
boekje voor kinderen' van 6-8 jaar in de bekende serie „Voor
onze kleinen". Verder zijn er vele nieuwe titels en herdrukken
van boeken die nimmer gemist kunnen worden. Deze perfecte
serie biedt ruime keus voor jongens en meisjes van iedere leeftijd. 80 titels in totaal. De prijzen liggen in verhouding opvallend laag en zijn bovendien zo variabel, dat men voor iedere
beurs kan slagen.
Het uitdelingsmateriaal werd belangrijk aangevuld met prachtige grote en kleine Bijbelse platen in meer kleuren, die door
hun bijzonder fraaie uitvoering en sprekende afbeeldingen een
belangrijke aanwinst mogen heten.
Het loont zeer de moeite ook aan deze nieuwe uitgaven Uw bijzondere aandacht te besteden.
G. F. CALLENBACH N.V.

CARLA:

1

Moeders verjaardag

Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
16 blz., 4 ill., 4e druk.
Een boeiend verhaal, waarin duidelijk uitkomt, dat het verbergen van de waarheid
zonde is en dat, wanneer bovendien dan nog
een ander verdacht wordt de schuldige te zijn,
hardnekkig verzwijgen de zonde nog vergroot.

W. G. VAN DE HULST:

2

Een Held

Jongensboek 7-10 jaar. 16 blz., 4 ill., 8e druk.
Zes jongens vangen op weg naar school een
vleermuis en sluiten die op, omdat ze anders
te laat op school komen. Wim heeft hierover
geen rust, hij heeft medelijden met het gekluisterde diertje en laat het, nadat hij zijn
angst heeft overwonnen, wegvliegen. De jongens zijn hierover erg boos, maar begrijpen
later, wanneer meester Wim een pluim geeft
en zij een standje oplopen, dat zij laf en zondig waren.

zicht, Suiker-Sientje, en Hanna de kostersvrouw met hem meeloopt, vinden ze een auto
voor de „Klara". De dokter is er. Moeder is
ziek en Gijs mag niet binnenkomen. Voor één
nachtje mag hij mee naar het kostershuis,
hoort daar een spannend verhaal, beklimt
de toren, maar blijft ongerust. De volgende
morgen komt vader hem halen en dan wordt
alles wonderlijk goed. Kleine Klaas is geboren. En nimmer luisterde hij zo naar dominee als hij vertelt over het Kind in de kribbe.
4

Jongens- en Meisjesboek 9-12 jaar.
16 blz., 4 ill.
Een prachtig verhaal, vooral om het geloofsvertrouwen dat er uit spreekt. Het jongetje
uit dit boek woont in de Jordaan. Hij heeft
een uiterst zwak lichaam, maar een scherp
verstand en een hart vol liefde. Als de juffrouw zijn geschiedenis hoort en die van zijn
ouders, wordt zij met ontferming bewogen.
Ze haalt voor de Kerstdagen het gezin uit het
steegje naar de hei, waar een heerlijk Kerstfeest wordt gevierd. Allen gaan getroost en
gesterkt weer naar het steegje, behalve vader,
die blijven mag tot hij beter zal zijn.

5
3

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Van Suiker-Sientje en
haar klanten

Jongens- en Meisjesboek 7-10 jaar.
16 blz., 4 111.
Het wordt een wel heel mooi, heel blij Kerstfeest voor Gijs Postma, de zoon van de schipper. Als hij terugkomt van het vrouwtje met
haar vele kreukjes en vouwtjes in haar ge-

JOOP NAEREBOUT:

Kerstfeest op de hei

M. A. M. RENES-BOLDINGH:

Het huisje op de hei

Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar.
16 blz., 3 111.
In het huisje op de hei wonen twee broers.
Twee kinderen van een baanwachter vinden
een poes en brengen hem bij „Gaartoom" en
zijn broer Teus. In de nacht breekt er brand
uit in het huisje van de gebroeders. De poes
krabt Gaartoom wakker. Bij de viering van
het Kerstfeest zijn ze diep onder de indruk
van het gebeurde.

4

5

6

W. G. VAN DE HULST:

Het gat in de heg

Jongens- en Meisjesboek 8-11 jaar.
32 blz., 10 ill., 9e druk.
Vijf schoolkinderen, die om de kortste weg te
nemen altijd door een gat in de heg kruipen,
beloven een arm, kreupel meisje als zesde
schoolkameraadje trouw te begeleiden. Maar
het kreupele meisje wordt veronachtzaamd.
Het komt onder de paardenhoeven terecht.
Het verschil van beloven en doen wordt hier
de kinderen aan de hand van een treffend
voorbeeld voorgehouden.

7

W. G. VAN DE HULST:

Jantje van de
Scholtenhoeve

Jongensboek 6-10 jaar. 32 blz., 6 ill., 5e druk.
't Kerstfeest zal op de rijke Scholtenhoeve in
grote pracht en praal worden gevierd, meer
om de hoogmoed van de Scholtenboer te strelen dan om God te verheerlijken. Klein
Jantje, het zoontje van de boer, heeft het
verhaal van het kindje in de Kribbe niet
goed begrepen. Hij gaat op zoek naar het
kindje, maar verdwaalt in de sneeuw, waar
een oude, arme vrouw, die door de boer die
middag met barse woorden van het erf is gejaagd, hem vindt en verzorgt. In die Kerstnacht komen de boer en zijn vrouw ertoe hun
zondige hoogmoed voor God te belijden.

8

M. A. M. RENES-BOLDINGH:

Van een kleine jongen
en een grote hond

Jongensboek 7-10 jaar.

32 blz., 7 ill.

Het mooie landschap geeft dit prettige verhaal al direct een bijzondere bekoring. Bernardo, de Sint-Bernardshond, hoort thuis in
een groot, druk gezin. Het dier houdt meer
van de rust en zoekt dan ook vaak de buren
op, waar slechts één kind is. Hieruit komt
een ruzie voort tussen de geburen, die pas
wordt bijgelegd wanneer Bernardo in de
Kersttijd het leven redt van het in de sneeuw
verdwaalde, bijna bevroren buurjongetje. Dit
verhaal brengt begrip bij voor Gods liefde
ons in Christus gegeven.

9

BASTIAAN SCHAAP:

Het verdriet van
Annemieke

32 blz., 5 ill.
Meisjesboek 6-8 jaar.
In dit verhaal over Annemieke is er sprake
van verdriet, maar gelukkig ook van grote
vreugde. De ziekte van moeder is verdrietig;
de ervaring met de wilde hond, die haar
eieren breekt, evenzo, maar de hulp van de
boer, de vriendschap met Hector en de hulp
aan moeder zijn weer vreugdevol.

10

Hans

J. L. SCHOOLLAND:

Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar.
32 blz., 5 ill.
Hans heeft een poesje gevonden. Ze kunnen
thuis niet aan de weet komen van wie het
diertje is en daarover is Hans in zijn schik,
want hij wil het graag houden. Vader wil een
advertentie laten plaatsen, maar de brief
voor de courant wordt door Hans in de struiken gegooid. Hans' ongehoorzaamheid komt
uit doordat de vinder van de brief hem aan
de afzender brengt. Als de advertentie is geplaatst, komt er een dame, die Hans een
hondje cadeau doet als ze merkt hoe hij aan
het diertje gehecht was.

11

R. VALKENBURG:

De autorit van Jan en Willy
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
32 blz., 4 in.
Jan en Willy mogen geregeld een eindje meerijden met de vrachtauto van de kruidenier.
Ook nu weer is het de afgesproken tijd en
samen gaan ze er naar toe en klimmen....
in de verkeerde auto, die hen naar Rotterdam
rijdt.
Uit angst voor de vreemde chauffeur durven
ze niets vragen, verbergen zich achter een
doos, tot de chauffeur is weggegaan en dan,
ja dan begint het avontuur en thuis leeft
men in grote ongerustheid.
12

A. van Vliet-Ligthart Schenk:

6
Het aardige paartje Ria en Jaap in de
kosterswoning bij de kerk; Jaapje die ziek
wordt; Ria die tot de Here Jezus om beterschap voor haar broertje bidt. Het leeft als
een stuk lieve poëzie. Een juweeltje van vertelkunst.
14

ANNE DE VRIES:

Mientje ons moedertje
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar.
32 blz., 8 ill., 3e druk.
Het hele gezin is op het korenveld. 's Morgens helpen Mientje en Hans dapper mee.
's Middags mogen zij bramen zoeken en ook
kleine Hanneke gaat mee. Zij worden overvallen door zwaar onweer. Mientje had haar
vertrouwen in deze moeilijke ogenblikken op
de Here gevestigd en dat had het haar mogelijk gemaakt zo flink te zijn.

Een prettige vacantie
en toen 0... ?
Jongens- en Meisjesboek '7-10 jaar.
32 blz., 4 ill.
De schrijfster van het zo prettig ontvangen
boekje „Kipje-tokke-tok" geeft hier een
nieuw verhaal, waarvan de jeugd niet minder
zal genieten. Het gaat over Hans en Ellie, die
bij hun grootouders in het bos gaan logeren.
Het wordt een prettige, gezellige logeerpartij
met vele leuke avonturen. Na de vacantie beleven ze thuis ook nog heel wat, als een rat
een van de kippen doodbijt, als er kuikens
komen enz.
13

W. G. VAN DE HULST:

Van een klein meisje
en een grote klok
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
32 blz., 7 ill., 9e druk.
Bekroond door de N.Z.V.

15

MAX DE LANGE-PRAAMSMA:

Zo'n verlegen letje toch....
Meisjesboek 7-9 jaar. 40 blz., 6 ill., 2e druk.
Een geldstuk in een kluwen en een daarvoor
gekocht brilletje worden aanleiding voor een
misverstand op de breischool. De verlegen
Ietie ondervindt hiervan veel verdriet. Ze
durft niets te zeggen als de juffrouw, in de
veronderstelling, dat ze van de dokter een
bril moet dragen, haar hiertoe aanspoort.
Ietie, ten einde raad, bidt om een oplossing,
die mede door de hulp van tante Ans wordt
gegeven.
De bekende schrijfster van de o.a. zo populair geworden Goud-Elsje-serie geeft hier
weer een van haar prachtige, algemeen gewaardeerde meisjesboeken.

7
MARGA:

16

Annie en Noortje
40 blz., 5 ill.
Meisjesboek 9-12 jaar.
Moeder gaat om gezondheidsredenen met
haar dochtertje in Friesland wonen. Het
meisje wordt als „nieuwelinge" op school
nogal geplaagd met haar „rare jurkje" en
dat geeft haar veel verdriet. Wanneer haar
moeder overlijdt, wordt het jurkje zwart geverfd en dat vertedert de harten. Zo wordt ze
volledig in de kring van vriendinnen opgenomen.
17

M. A. M. RENES-BOLDINGH:

Edelsteentje
Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar.
40 blz., 6 ill., 3e druk.
Bekroond door de N.Z.V.
Een bijzonder aantrekkelijk boekje, een
prachtige stijl, een fijn-zielkundige uitbeelding en een mooie strekking.
Wat zijn die Batakse ouders blij met hun
kindje, hun Edelsteentje, maar welk een
droefheid, als blijkt dat het kindje blind is.
Bijzonder teer tekent de schrijfster het verdriet der ouders, en ook hun blijdschap als
door de behandeling van een zendeling-arts
hun Edelsteentje van de blindheid wordt genezen, en zij weten dat de Here Jezus hun
vriend wil zijn.
CO VAN DER STEEN-PIJPERS:
_
Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar.
40 blz., 8 ill.
Rudi moet zijn taalles overschrijven. Hij doet
dat in 't speelkwartier en gaat dan naar buiten in de veronderstelling dat het twaalf uur
is. Hij besluit naar huis te gaan door het bos
en verdwaalt. In uiterste zorg gaat Rudi's
moeder naar de onderwijzer. Gelukkig komt
hij door de hulp van een houthakker weer
thuis.

18

Kerstfeest in het bos

De vlaggen uit
voor zo'n boek!
Het boek waar duizenden
op wachtten is thans verschenen.
De nieuwe roman van
ANNE DE VRIES:

°/-eeteekt

»taai .1
Gebonden ƒ5.40
De vrijwel in de gehele wereld bekend
geworden Nederlandse auteur Anne
de Vries schenkt ons hierbij opnieuw
een bijzonder gaaf en rijp boek, waarin we alle elementen van zijn meesterschap bij elkaar vinden. Hij schrijft
ditmaal geen dialect, maar zijn nieuwe
roman heeft dezelfde spanning als zijn
vorig werk, dezelfde humor, dezelfde
eenvoud en zuiverheid van taal.
Wij leven maar eens verscheen als le
deel van de jaargang 1951-'52 van de

NOBEL-REEKS
In deze jaargang worden verder opgenomen:
C. Th. Jongejan-de Groot:
DE GROENE KAMER,
J. D. Brown:
DOMINEE IN DIXIE

en
Fenand van den Oever:
MOEDER, LEER ME NOG
EENS LOPEN!

Abonnees op de Nobel-Reeks ontvangen hun boeken tegen de

HALVE PRIJS !
Volledig prospectus wordt U op aanvraag gratis toegezonden. U kunt zich
opgeven als abonnee aan Uw boekhandelaar of aan de Administratie
NOBEL-REEKS - NIJKERK

( Serie
Alle gebonden in meerkleurige sierbanden. Voor kinderen
die pas gaan lezen
boekjes die hun gewicht
in goud waard zijn.
Aan deze beroemd geworden serie
voegde de auteur dit jaar een
nieuw deeltje toe:

* KIND
EN BIJBEL
DOOR ANNE DE VRIES

GEBONDEN
IN SIERBAND
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ANNE DE VRIES:

Toen Jezus geboren werd
Jongens- en Meisjesboek 6-9 jaar.
32 blz., 18 ill., 3e druk.
Het grote Kerstgebeuren wordt hier in juiste
bewoordingen en in zuivere kindertaal verteld.
Dit boekje is wel bij uitstek geschikt voor
uitdeling op het Kerstfeest. Anne de Vries
beschrijft hier ontroerend het grote wonder
van Gods liefde en genade.
Aantrekkelijke illustraties van Tjeerd Bottema verduidelijken de tekst.
20

ANNE DE VRIES:

Als Jezus wederkomt
Jongens- en Meisjesboek 6-9 jaar.
32 blz., 16 ill., 3e druk.
Het moeilijke onderwerp van de wederkomst
van Christus heeft de auteur zeer begrijpelijk
uiteengezet. Hij gaat uit van de gelijkenis van
de Talenten, zoals deze in Matthelis 25 is beschreven.
„En de ene gaf Hij vijf talenten en de andere
twee en de derde één, een iegelijk naar zijn
vermogen."
De tekeningen zijn prachtig en maken dit
verhaal zo het al nodig is, in vele opzichten
nog veel duidelijker.

MEM
21

W. G. VAN DE HULST:

Annelies
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
48 blz., 13
De vader van Annelies is dominee. Met haar
vrind Peter van de boer gaat ze op de melkwagen mee naar het land en daar ravotten
ze naar hartelust. Ze denken natuurlijk niet
aan de tijd en wanneer de melkwagen al lang
weer naar huis is, zijn Annelies en Peter aan
't spelevaren in de boot van Bolle Berend.
Annelies valt in 't water en onder de modder
komen ze bij het huisje van.... Bolle Berend.
Deze brengt hen tot grote geruststelling van
hun ouders behouden weer thuis.
22

W. G. VAN DE HULST:

Allemaal katjes
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
48 blz., 20 ill., 9e druk.
Twee jonge poesjes gaan bij de oude dokter
op visite, zonder dat ze zijn uitgenodigd. De
twee eigenkresjes maken zich zorgen en zoeken overal. Ten onrechte krijgen zij de schuld
van de verwoestingen door de diertjes aangericht, maar zij vinden troost in moeders
woord, dat de Here alles weet.
23

W. G. VAN DE HULST:

Anneke en de sik
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
48 blz., 20 ill., 6e druk.
Anneke heeft een leuke, dartele sik gekregen.
Als het hekje openstaat, gaat sik op verkenning uit, de wijde wereld in. Anneke gaat
sik na. Grootmoeder gaat Anneke na en
grootvader gaat grootmoeder na. De regen
8

»VOOR ONZE KLEINEP«
DOOR W. G. VAN DE HULST
komt en Anneke en sik Verdwalen. Sik wordt
in een zak thuisgebracht en Anneke door de
turfboer, die haar onder zijn kar liet schuilen.

24

W. G. VAN DE HULST:

Fik
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
48 blz., 19 ill., 12e druk.
De geschiedenis van een kleine jongen en zijn
hond. De schrijver laat de hond vaak zelf aan
het woord en daaruit valt veel te leren. De
mensen komen er niet altijd goed af. Zo b.v.
als Jan en Fik zich beiden hebben vuilgemaakt. De jongen wordt geliefkoosd, maar
Fik krijgt een klap. Hij krijgt er trouwens
heel wat, om redenen waar zijn hondenverstand niet bij kan.

25

W. G. VAN DE HULST:

Het klompje dat op 't
water dreef
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
48 blz., 17 ill., 3e druk.
De molenaar vindt een klompje op het water
en maakt zich ongerust. En de burgemeester
vindt een klompje in de ruif van zijn paard.
Zij en ook de veldwachter kunnen het raadsel niet oplossen, maar in het hart van Wim
is het onrustig, want hij weet wel alles vah
die klompjes. En toen het feest was in het
dorp om de jarige burgemeester, toen zijn er
wonderlijke dingen gebeurd met de klompjes; toen kreeg Wim in plaats van oliebollen,
eerst klompen. Ja, toen is alles uitgekomen.

26

W. G. VAN DE HULST:

Van de boze koster
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
48 blz., 18 ill., lle druk.
De boze koster is zijn bril kwijtgeraakt en
daarom heel boos op Wim, Henk, Miep en
Janneman, die zijn ijzeren potje hebben weggehaald en een biggetje uit de weide hebben
gelaten.
Wanneer Janneman echter de bril terugvindt,
dan wijkt de boosheid van de koster en in
vrolijke optocht gaan de kinderen mee naar
zijn huis om getracteerd te worden.

9

* GEBONDEN BOEKEN *

MEM
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W. G. VAN DE HULST Jr:

Ko-tje en het Kerstfeest
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar.
48 blz., 11 ill.
Ko-tje zal op het Kerstfeest een mooi jurkje
aankrijgen, maar tot groot verdriet van
Ko-tje en grote spijt van moeder is het plotseling verdwenen. Ko-tje ervaart echter ook
zonder mooie jurk een gelukkig Kerstfeest te
kunnen vieren. Spelende jongens waren oorzaak van de verdwijning. Ze zorgen ook voor
terugkeer, al gaat dat niet maar zo.
28

P. STOUTHAMER:

29

Pierke's vergissing
Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar.
48 blz., 6 ill.
Pierke ging op een school waar de juffrouw
nooit verhalen vertelde uit de Bijbel. Wel over
kabouters en elfjes, en Pierke zag het allemaal echt gebeuren.
Maar het heel wonderlijke verhaal kwam toen
het Kerstfeest zou worden. En ook zijn vergissing, want hij is op visite gegaan bij de
schaapherder Sjef en zijn vrouw Maria, die
een kindje hadden gekregen.
Door de schaapherder is ook in het leven van
Pierke het licht gaan schijnen van Kerstmis.

W. G. VAN DE HULST Jr:

Tippeltje
Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
48 blz., 20 ill., 3e druk.
Dit algemeen gewaardeerd kinderboek beleeft thans reeds zijn derde druk. Het geeft
de boeiende geschiedenis van twee schipperskinderen, die hun geliefd hondje in moeders
wastobbe hebben gestopt en toen uit rijden
zijn gegaan. De tobbe stond op de wallekant,
maar door een paar straatjongens komt hij op
de rivier terecht. Na een tijdje spoelt de tobbe
ergens aan land. Dan neemt Tippeltje de benen en belandt in een roeibootje van een
proviandschipper en komt zo weer thuis.
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C. M. van den Berg-Akkerman:

Om en bij de tent
Jongensboek 9-11 jaar.

54 blz., 7 ill.

Bij het naar school gaan ontdekken Klaas,
Jan en Dries een tent in het bos. Ze leren
veel van de kampeerders en maken zelf allerlei aardige plannen. Het hoogtepunt wordt
het kampvuur met liedjes en een spannend
verhaal. De avond verloopt anders dan ze
dachten, want de storm noopt hen op te breken en een nacht door te brengen in een
hooischuur.
10

* GEBONDEN BOEKEN *
Een verhaal dat door zijn prettig kinderlijke
toon de lezers zal aanspreken. Het heeft een
eerlijk, Christelijk karakter en het kweekt
liefde voor dieren.
De poes van Henk is weggelopen. Gelukkig
vindt hij een klein zwervertje, dat nu zijn
poes wordt. De moeder van Henk herstelt gelukkig van haar ziekte, waardoor ze weer
thuiskomt. Poes Minetje krijgt vier kleintjes
en zo is er weer veel dat grote vreugde geeft.
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Co VAN DER STEEN-PIJPERS:

Barendje en Annemieke

31

GREETH GILHUIS-SMITSKAMP:

Toen het Grote Huis
er nog stond

Jongens- en Meisjesboek 8-10 jaar.
54 blz., 7 ill.
Jan mag 's Zaterdagsmiddags grootvader, die
koster is, helpen bij het gereedmaken van de
kerk. Op een van deze middagen vertelt
grootvader een boeiend verhaal uit- zijn jeugd
over de tijd toen het Grote Huis van de Baron
nog buiten het dorp stond. Een verhaal dat
aantrekkelijk, sober, sfeervol en boeiend wordt
verteld.
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RENNY VAN ROYEN:

Minetje, het zwervertje

Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
54 blz., 7 Hl.

u
VINDT
HIER
11

Jongens- en Meisjesboek 7-9 jaar.
54 blz., 8 ill.
Barendje staat op de uitkijk als het mooie
grote huis naast het hunne door nieuwe bewoners wordt betrokken. Zal er een vriendje komen? Er komt geen jongen maar een
meisje, met wie hij echter heel goed bevriend
raakt. Ze heeft een alleraardigste vader, maar
een niet erg vriendelijke moeder. Er komen
heel wat haken en ogen, waardoor het voor
Barendje niet eenvoudig wordt de vriendschap vol te houden.
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ANNE DE VRIES:

De Stroper
Jongensboek 8-12 jaar. 54 blz., 25 ill., 6e druk.
De held van dit mooie verhaal gaat er met
een door de wol geverfd stroper op uit. Hij
zou zo graag studeren en het geld voor de
boeken mankeert hem. Als het zover komt,
dat een volwassen hert in een strik loopt,
bevrijdt hij het gemartelde dier, waarmede
hij zichzelf tevens van de stroper en zijn afdwalingen bevrijdt.

een kostelijke serie nieuwe boeken en herdrukken;
een kleurenweelde en blijde frisheid van gewaad;
een ongeëvenaarde rijkdom van echt-christelijke,
boeiende verhalen!
Van 65 cent af zijn alle boeken gebonden in
prachtige sierbanden! Ook de herdrukken!
LAAT DE JEUGD ER VOLOP VAN GENIETEN!
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12
* GEBONDEN BOEKEN *
bose
avonturen beleven met de grimmig
wachter en met lange Kees; met Miene-Meu
en haar Hansje en met de burgemeester. Hun
aller vriendschap voor Hans kan zich in daden omzetten, als het meisje heel erg ziek
En we herademen met de bezorgde
wordt.
:
kerman
C. M. van den Berg-Ak
hartjes als Hans herstelt.

Als een droom

62 blz., 10 ill.
Meisjesboek 9-12 jaar.
Tante Caroline gaat trouwen en Diny mag
bruidsmeisje zijn. Helaas, de bruidsmeisjesjurk ontbreekt. Gelukkig gaat tante Carolien
zich er mee beinoeien en dan kamt de jurk
er en nog wel een waarvan zij zelfs niet had
durven dromen.

W. BROOS:

36

Vrede voor Valkoog

62 blz., 10 ill.
Jongensboek 9-12 jaar.
Valkoog door
wordt
jacht
se
tweedaag
Op een
een pijl zo ongelukkig geraakt, dat de zendeling-dokter genoodzaakt is hem te opereren,
met het gevolg, dat hij als kreupele „uitgestotene" wordt in zijn stam. Maar hij mag bij
dokter Collins blijven en maakt daar kennis
met de blijdschap van het Evangelie.
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W. G. VAN DE HULST:

Hans in 't bos

Meisjesboek 7-10 jaar. 62 blz., 10 ill, 6e druk.
't Is een benijdenswaardige gave, een paar
ernstige momenten in het bestaan van enige
kinderen zó weer te kunnen geven als het
hier geschiedt door Van de Hulst.
Hij vertelt van vier vrolijke meisjes, die op
haar weg naar school allerlei belangwekkende
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W. G. VAN DE HULST:

Het karretje

Jongensboek 8-12 jaar. 62 blz., 12 ill., 4e dr.
Ademloos zullen de jongens dit verhaal meebeleven, het verhaal van het karretje, door
een oude nachtwacht gemaakt voor zijn
kleinzoontje; van Kareltje, die geen sterke
vader had en die toch bleek erg sterk te zijn;
van een vreemde match, waaraan opa deelgenomen had en waardoor de jongens tot het
besef komen dat het beter is onrecht te lijden dan te doen. Menige jongen zal in dezevertellingen zijn beeld als in een spiegel zien.
39

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Twee schooljongens met
vacantie

62 blz., 6 ill.
Jongensboek 8-12 jaar.
en vergeschrev
fris
Een bijzonder levendig en
haal, waarin het Godsdienstig element juist
en natuurlijk is verweven. Het vertelt van
twee broertjes, die een avontuurlijke vacantie aan zee beleven. Ze ontmoeten een jodenjongetje en een blind meisje met haar hond,
die nogal eens wegloopt. Ze helpen er aan
mee, dat het meisje een gedresseerde geleidehond krijgt en David, het jodenjongetje,
wordt verrast met de andere hond.
Een van de spannendste avonturen is wel de
pleiziertocht op zee, die helemaal niet goed
afloopt.

GEBONDEN BOEKEN *

K. NOREL:

40

In en uit Siberië
62 blz., 7 ill.
Jongensboek 10-14 jaar.
Vol gloed en kleur wordt in dit spannende
jongensboek beschreven hoe Karel, een jonge
Hollander, in gezelschap van twee reisgenoten de vlucht uit Siberië onderneemt. Karel
werd in de oorlogsdagen door de Duitsers
opgepakt en kwam in Rusland terecht. Op
hun vlucht verkeren ze menigmaal in groot
gevaar. Ze trekken door winterse toendra's,
maken zware dagtochten en romantische
overnachtingen. Ze beleven spannende dagen
en nachten en na veel inspanning komt de
reeds lang doodgewaande Karel bij zijn ouders
terug.
41

Nel Verschoor-van der Vlis:

Guus van Gouwe Gerrit
61 blz., 8 ill.
Meisjesboek 9-13 jaar.
Gouwe Gerrit is straatmuzikant en zijn dochtertje Guus haalt de centen op. Op 't ijs
speelt hij straatversjes en kerstliederen door
elkaar en dat wordt aanleiding tot vele gebeurtenissen. Guus mag met Kerstmis op de •
pastorie komen. Haar blijdschap over het
Kerstgebeuren brengt ook in het leven van
haar vader de rijkdom van het Evangelie.
44

Jongens- en Meisjesboek 6-8 jaar.
60 blz., 19 ill., 2e druk.
Stientje wordt door eigen onvoorzichtigheid
door een auto aangereden. Het ziet er naar
uit, dat ze haar verjaardag in het ziekenhuis
zal moeten vieren. Haar verlanglijstje vermeldt maar één wens: een zwart poesje. Ze
doen allen hun best zo'n beestje te krijgen,
maar dat lukt niet zo eenvoudig.
A. M. TUKKERS-ENGELS:

De jongensclub van
Heidedorp
Jongensboek 10-13 jaar.
13
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RIE VAN ROSSUM:

Alleen maar een
zwart poesje

42

Een stel prettige jongens heeft zich in een
club verenigd. Vooral de kameraadschap
komt prachtig uit. Hun opofferingsgezindheid
wordt in praktijk gebracht wanneer zij tijdens de ziekte van Kees diens moeder helpen
door om beurten Kees' werk voor de zaak
over te nemen.

.62 blz., 9 ill.

Nel Verschoor-van der Vlis:

Kerstfeest in het witte huis
62 blz., 7 in.
Meisjesboek 9-12 jaar.
Juultje helpt bakker De Jong tijdens de
kerstdrukte, door kerstkransen voor hem
weg te brengen. Als laatste moet ze een heel
grote brengen naar het deftige witte huis,
waar pas nieuwe mensen zijn komen wonen.
Ze komt met haar bakkersdoos languit in de
gang te liggen voor de voeten van een meisje
van haar leeftijd. Ze mag de grote kerstboom
zien en vertelt een gedeelte van de Kerstgeschiedenis die bij het meisje onbekend is. Bij
de viering van 't Kerstfeest wordt ze uitgenodigd en dan krijgt ze gelegenheid na het
sprookje dat mevrouw vertelde, de ware,
blijde geschiedenis van het Kerstgebeuren
verder te vertellen.

* GEBONDEN BOEKEN *
van dieren zonde is, lijkt een vanzelfsprekende waarheid, maar het is vast geen overbodige les voor vele jongens.

MARG, DEKKER:
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Hanneke en 't Zonnehuis
Meisjeboek 9-12 jaar.
77 blz., 10 ill.
Hanneke's moeder heeft na de dood van haar
man het bakkerszaakje voortgezet. Wanneer
zij genoodzaakt wordt het te sluiten, komt er
van heel andere zijde dan zij verwachtte hulp
opdagen.
46

Ruth van Laar

HELEEN:

Meisjesboek 8-12 jaar.
78 blz., 8 ill.
Ruth woont bij de familie Van Laar. Als ze
ouder wordt, komt ze er achter, dat haar
broers haar broers niet zijn en dat haar vader en moeder niet haar „echte" ouders zijn.
Dat brengt heel wat moeilijke vragen naar
voren, te dringender omdat ze er geen afdoende antwoorden op vindt. Ze is een tijdens
de oorlog in het gezin Van Laar opgenomen
jodenmeisje. De wijze waarop de schrijfster
van zo menig goed kinderboek de geschiedenis van dit meisje beschrijft, is boeiend en
maakt de lezeressen attent op een der belangrijkste levensvoortvaarden: het liefhebben van
de naaste.
47

W. G. VAN DE HULST:

Om twee schitteroogjes
Jongensboek 10-13 jaar. 76 blz., 14 ill., 10e dr.
In dit wel bijzonder tot de jeugd sprekende
verhaal • komt allereerst prachtig uit, dat dieren schepselen Gods zijn. Dat het martelen
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Max de Lange-Praamsma:

De reis naar de Rijn
van Rias en Roel
Jongensboek 8-12 jaar.
78 blz., 8 ill.
De schrijfster van de in heel ons land bekend
geworden Goud-Elsje-serie verrijkt nu onze
jongens met een van haar boeiende boeken.
De meisjes en de ouders zullen het met evenveel pleizier lezen.
Twee ondernemende knapen vertrekken stilletjes' van huis, met achterlating van slechts
een briefje dat ze over veertien dagen terug
zullen zijn van een tocht langs de Rijn.
Maar hun weg gaat niet over rozen, want al
de eerste avond blijven ze steken. Een juweel
van een boek, met een prachtige Christelijke
strekking.
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MARGA:

Marietje's droom
Meisjesboek 10-13 jaar.
80 blz., 8 ill.
Een prettig verteld, goed-christelijk kinderboek. Marietje van Doorn is de dochter van
de bakker. Haar moeder is overleden en nu
krijgt ze een tweede moeder, met wie ze niet
goed kan opschieten. Bij een opstellenwedstrijd kiest ze een mooie droom als onderwerp. Zij krijgt een prijs en hoopt heel erg
dat haar droom nog eens in vervulling zal
gaan. Dat gebeurt niet, maar toch gaat er
in haar leven heel wat veranderen, want ze
mag doorleren en ze komt in huis bij tante
Cor en daarmee gaat wel een groot deel van
haar wensen,in vervulling.

14
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wordt aanleiding voor moeder Toonders om
het leven van het gezin heel anders te gaan
inrichten.

50

K. NOREL:

In kruiend ijs
'78 blz., 10 ill.
Jongensboek 10-14 jaar.
Harm beleeft op zee vele spannende avonturen. Dat dit leven ook grote gevaren met zich
kan meebrengen blijkt, wanneer het schip
bekneld raakt tussen de kruiende ijsschotsen.
Gelukkig zijn er bij dit hachelijke avontuur
geen mensenlevens te betreuren, maar het
scheelde erg weinig.
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K. NOREL:

Pieter onder de Piraten
Jongensboek 8-14 jaar. '77 blz., 10 ill., 2e dr.
Dit is de spannende, avonturenrijke geschiedenis van Piet, die de armoede thuis wil verbeteren door veel geld te gaan verdienen. Op
zijn tweede reis wordt hij de gevangene van
een berucht kaperkapitein en besluit bij deze
in dienst te gaan. Hij leert dat men nooit
het verkeerde moet doen om het goede te
bereiken.
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ANNIE SANDERS:

Het Boshuis
77 blz., 10 ill.
Meisjesboek 8-11 jaar.
Mia Toonders ligt in 't ziekenhuis. Zuster
Bets zorgt er voor, dat het zwakke kind een
poosje bij haar vader en zuster in het boshuis mag logeren. Het verblijf van Mia brengt
grote zegen voor de familie Toonders. Zij
maakt kennis met de Kinderbijbel en dit
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H. SCHOUTEN:

De scheepsjongen van de
„Zeeleeuw"
78 blz., 8 ill.
Jongensboek 10-14 jaar.
Voor een knaap wiens vader de zee heeft gekozen, is het moeilijk een goed kleermaker te
worden. Moeder houdt hem van de zee terug,
maar oom Jan neemt Jacob tenslotte mee als
scheepsjongen. En dan beginnen de avonturen op de „Zeeleeuw". Groot is de verrassing
als Jacob zijn reeds drie jaar dood gewaande
vader ontdekt op een uit de Levant terugkerend schip. Hij werd door kapers vastgehouden. Nu gaat hij een veel beter leven
tegemoet.
Dit boek speelt in de tijd waarin de scheepvaart heel wat avontuurlijker was dan in de
onze.
54

Nel Verschoor-van der Vlis:

Een avontuur op het water
Jongensboek 9-13 jaar. 78 blz., 13 ill., 4e dr.
Vier jongens gaan er stilletjes met de roeiboot
van een arme, mismaakte visser vandoor. Ze
maken de nog overgebleven roeiriem van
„Kromme Teun" weg en moeten nu met de
handen pagaaien. Als Teun 's avonds wil gaan
vissen, ontdekt hij de baldadigheid, waarover
hij zich zo kwaad maakt, dat hij de politie
ervan op de hoogte brengt. Dan breken er
bange uren aan voor de jongens en de les
die ze krijgen, zullen ze niet licht vergeten.
Het gevolg is, dat de oude visser voortaan niet
meer het mikpunt wordt van hun minderwaardige spot en plagerijen.
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meeslepend. Prachtig wordt de hoofdpersoon
Joost Jacobs getekend, die in zijn medelijden
de vijand laat ontsnappen.

55

Nel Verschoor-van der Vlis:

Hij zorgt voor u
Meisjesboek 10-14 jaar. 78 blz., 10 ill., 2e dr.
Een Amsterdams achterbuurtmeisje heeft
Ria Verdonck en haar vader leren kennen op
een der boerenzolders, waar ze tijdens een
der hongertochten overnachtten. In 't troosteloze leven van Mijntje blijft de hunkering
naar een vriendelijk woord, een bewijsje van
liefde.
De woorden „Hij zorgt voor u" geven dit eenzame, vaak driftige meisje tenslotte leiding
in haar leven als de familie Verdonck haar in
het Witte Huis aan de Duinweg helpt.
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MARG. DEKKER:

De kinderen van
tante Eddie
Meisjesboek 11-13 jaar.
94 blz., 10 ill.
In het moederloze doktersgezin komt een
nieuwe juffrouw. Na korte tijd weet zij de
harten van de kinderen te veroveren en zo
groeit er 'n prettige verhouding, terwijl door
de kennismaking met de Bijbel het leven een
heel andere richting krijgt.
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W. G. VAN DE HULST Jr:

58

Japie
94 blz., 11 ill.
Jongensboek 9-11 jaar.
In dit boeiende boek vindt men het meesterschap van de vader terug in de zoon, die een
brillant verhaal geeft over een schippersjongen en de bewoonster van een woonschuit
met haar poes. De schuld van Japie aan het
heel erge dat de vrouw overkomt, blijkt gelukkig niet voor zijn rekening te komen.
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C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Oma's verhuizing
Meisjesboek 8-10 jaar.
94 blz., 9 ill.
Catrientjes oma mag tengevolge van de woningnood niet langer alleen in haar huisje
blijven wonen. Ze neemt haar intrek bij Catrientjes ouders. En dan sluipt een lelijke ontevredenheid Catrientjes hart binnen.
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MAX DE LANGE-PRAAMSMA:

Wat Roentje Robbedoes
leerde
Meisjesboek 9-11 jaar.
93 blz., 10 ill.
Roentje Robbedoes leert in haar leven begrijpen dat al het goede waarvan zij dagelijks mag genieten, niet vanzelfsprekend is
en door anderen begrijpt ze ook, dat het zeker
niet iets is waarop ze rècht heeft.

W. G. VAN DE HULST:

Er op of er onder

61

Jongens- en Meisjesboek 10-15 jaar.
94 blz., 18 ill., 8e druk.
De inneming van Den Briel. Dit verhaal is,
zoals we van Van de Hulst gewend zijn,
boeiend, zonder opsmuk en toch tot het einde

Jongensboek 11-14 jaar.
94 blz., 9 ill.
Een boeiend verhaal uit de tijd van de Franse

N. M. SCHOUTEN:

De paarden van de
Postillon

* GEBONDEN BOEKEN *

overheersing. Het is de schrijver er niet om
te doen geweest een nauwkeurig historisch
verslag te geven, maar veeleer om door de
gebeurtenissen duidelijk de menselijke kant
te laten zien van die periode. Een paard
wordt gevorderd, een dier waaraan allen
zeer gehecht zijn en deze vordering heeft vele
avontuurlijke en gedurfde daden tengevolge.
Een spannend verhaal, met een uitstekende
climax en een prachtige, volkomén logische
ontknoping.
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HELGA VAN DE VLASAKKER:

't Logeetje van de dominee
94 blz., 12 ill.
Meisjesboek 10-14 jaar.
Marietje heeft roodvonk en nu moet Treesje
een tijdje de deur uit. Ze ziet er tegenop,
maar het wordt zelfs een heel feestelijke
logeerpartij bij dominee en mevrouw Huishof.
Een twaalf en een half jarige bruiloft maakt
ze mee en ze leert veel leuke dingen. Maar
het zijn ook weer niet enkel pretjes die ze beleeft, want er gebeurt iets naars met de juffrouw van school en er gebeurt iets nog veel
naarders met 'n slordig, verwaarloosd meisje.

kinderen is er wel haast geen mooier geschenk denkbaar. Dit eerste deeltje vertelt
van dit levenslustige, bijdehante kind als
ze in huis komt bij een deftige tante, die niet
gewend is aan kinderen. Toch weet zij ook
deze moeilijke tante voor haar te winnen.
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W. G. VAN DE HULST:

Rozemarijntje naar school
Meisjesboek 8-12 jaar. 94 blz., 10 ill., lle dr.
Het tweede van de 4 Rozemarijntje-boeken.
We maken weer kennis met dat leuke, vrijmoedige meisje, dat elk voor zich weet in te
nemen. Het verhaal vertelt over het eerste
schooljaar van de vrolijke Rozemarijntje en
over de manier waarop ze de hele klas in de
war brengt. Al de eerste morgen is de klas
door toedoen van haar aan het schuitje
varen. Ze beleven heel wat. Ries, een jong
ventje, wordt door haar beschermd en vrijmoediger gemaakt. Van begin tot eind heeft
de schrijver de kinderen te pakken met dit
frisse verhaal. Vrijwel alle beoordelaars noemen dit boekje aantrekkelijk, leerzaam, gezond vrolijk en zeer aanbevelenswaard.
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W. G. VAN DE HULST:

Rozemarijntje en Rooie Pier

Jongens- en Meisjesboek 8-12 jaar.
110 blz., 12 ill., 5e druk.
Ook dit derde deeltje over de met zoveel zonnige hartelijkheid toegeruste Rozemarijntje
leert weer liefde tot de naaste en een gezond
W. G. VAN DE HULST: gevoel voor recht.
63
'De onopzettelijke manier die Rozemarijntje
bezit om harten te veroveren, maakt haar bij
Meisjesboek 8-12 jaar. 94 blz., 11 111., 9e dr. allen en niet het minst bij haar lezeressen
De Rozemarijntje-serie behoort tot de meest- bemind. Dit meesterlijk vertelde verhaal geeft
gelezen, meestgevraagde in ons land. En voor jong en oud veel te genieten.

Rozemarijntje
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W. G. VAN DE HULST:
68

Zo'n vreemde jongen
66

W. G. VAN DE HULST:

Rozemarijntje en de
zwarte jongen
Jongens- en Meisjesboek 9-13 jaar.
110 blz., 14 ill., 2e druk.
Rozemarijntje, het harten-veroverende kind,
waarvan haast ieder, die met haar in aanraking komt, gaat houden, ontmoet in dit
boeiende vierde deeltje van de Rozemarijntjeserie haar vriend Rooie Pier voor wie ze op
de winkel past. Daar ontmoet ze voor 't eerst
de zwarte jongen met zijn mand vol beeldjes.
Als ze zich zijn lot aantrekt en zijn beschermer wordt, breekt in zijn leven en in dat van
zijn vader een gelukkige tijd aan.
Evenals de andere deeltjes kan dit meesterlijk geschreven vierde, afzonderlijk worden
gelezen.
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W. G. VAN DE HULST:

Ouwe Bram
Jongensboek 9-15 jaar.
110 blz., 12 ill., 13e druk.
Dit wel bijzonder gewaardeerde, zeer bekende
verhaal van Van de Hulst werd door de
N.Z.V. met een bekroning onderscheiden. Het
is de geschiedenis van een oude zonderling,
die in zijn leven heel veel last heeft ondervonden van baldadige, plaagzieke jongens.
Daardoor is hij op latere leeftijd zeer eenzelvig geworden en zoekt de eenzaamheid.
Maar ook daar wordt hij niet met rust gelaten en de jongens zien zelfs kans Ouwe'
Bram verdacht te maken van diefstal en
brandstichting! Door deze diepe weg moet
het heen eer het tot zelfkennis en berouw
komt, ook bij zijn belagers.

Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar.
110 blz., 10 ill., 9e druk.
Aangrijpend is de geschiedenis van Hans, de
molenaarszoon, die op 'n middag voor Kerstmis met zijn roeiboot op een donkere plas
verdwaalt. Hij roeit maar en roeit maar en
er is niets dan water en kou en mist. Totdat
hij in een laatste krachtsinspanning afgaat
op gezang in de verte, wat zijn redding wordt.

J. M. NEALE:

69

De Egyptische zwervers
Een geschiedenis uit de tiende grote
Christenvervolging. Opnieuw bewerkt
door J. van den Berg.
Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar.
107 blz., 7 ill.
Voorjaar 1952 geeft de N.C.R.V. van dit spannende verhaal een hoorspel voor de jeugd.
Ongeveer 300 jaar na Christus' geboorte,
woedde in Egypte een hevige Christenvervolging. Basilius, de koopman, wachtte het dreigende gevaar niet af, maar vluchtte met zijn
gezin de woestijn in. Het wordt een bijzonder spannende tocht, waarbij de moedige reizigers meer tegenspoed dan voorspoed ondervinden, maar zij worden gedragen door liefde
en hun geloof in Christus geeft hun kracht
om dit schijnbaar onmogelijke te volbrengen.
Vroeger al was dit boeiende verhaal beroemd
en het zal in de uitstekende bewerking van
thans zeker opnieuw gaan.
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NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS:

Pip

Meisjesboek 8-12 jaar. 108 blz., 16 111., 3e dr.
Ontroerend is de aanhankelijkheid van Pip,
het woonwagenmeisje, voor het afgewerkte
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* GEBONDEN BOEKEN *
19
paard. Haar verdriet is groot als Dorus sterft, Dit spannende jongensboek leert dat het
maar in haar hart leeft blijdschap om de heus wel eens nodig is meer te letten op
grote vriend, de Kindervriend, die zij op innerlijk van de mens dan op zijn minhet
of
school heeft leren kennen.
meer rijke of armoedige buitenkant. Evert
de Braber heeft zijn hart verpand aan de
natuur. Zijn vriendschap voor dieren doet
hem wel eens zijn schoolwerk vergeten. Op
een van zijn tochten ontmoet hij Tom Fox,
een zwerver, die door de mensen niet wordt
71
NETTY FABER-MEYNEN: begrepen. Hij wordt gemeden en zelfs onschuldig van brandstichting beticht. De
vriendschap van Evert wordt hierdoor echter
Meisjesboek 12 jaar en ouder. 128 blz., 10 ill. niet geschaad en later, na een dappere redEr komt een nieuw meisje op school, dat haar ding, zien ook de mensen hoe Tom eigenlijk
klassegenoten in kennis ver voor is. En dat is is en omringen ze hem met liefde.
de reden waarom Lot Vermeulen, die altijd de
beste van de klas is geweest, steeds met wrevel is vervuld en de „nieuwe" geheel links
74 NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS:
laat liggen.
In het verdere verloop van het verhaal komt
prachtig uit welke onschatbare waarde het
christendom heeft en hoe het ook in de Meisjesboek 12-15 jaar. 128 blz., 12 ill. 4e dr.
schijnbaar moeilijkste omstandigheden van Jop durft het aan. Ze is een moedig huisgrote betekenis is.
houdstertje in de tijd dat moeder elders een
rustkuur doet. Maar hoe moedig Jopje haar
72
G. VAN HEERDE: taak ook aanpakt, zij kan niet voorkomen dat
er verschillende dingen verkeerd gaan, helemaal verkeerd. Wanneer een van de zusjes.
Jongensboek 12-16 jaar.
128 blz., 13 ill. wegloopt, is de spanning groot. Toch houdt
Een spannend, leerzaam en belangwekkend Jop vol. Ze vindt veel steun bij vader en ziet
boek voor jongens. Het geeft de boeiende ge- 's avonds vaak naar de tekst, die ze bij haar
schiedenis van de „Toeareg", een wilde troep vertrek van school kreeg: „Zonder Mij kunt
woestijnbewoners, die er af en toe op uit- ge niets doen". In deze tijd heeft ze de waartrekken om bij naburige volksstammen leden heid van deze woorden ervaren.
te roven, die zij dan als slaven zware arbeid
laten verrichten.
Tengevolge van Franse inmenging-komt hier- 75
ANNE DE VRIES:
aan een einde. Bij deze veranderingen oefent
de „blanke man" zoals de zendeling wordt
genoemd, grote invloed uit.
Jongensboek 8-12 jaar.
125 blz., 12
Er is verdraagzaamheid en vergevensgezind- Vader en Jaap
kunnen het best met elkaar
heid uit dit mooie verhaal te leren.
vinden. De nood en de omstandigheden brengen hen er toe verkeerde dingen te gaan
73
P. STOUTHAMER: doen. Eenmaal loopt het spaak, maar dan
vinden zij gelukkig de goede weg terug en
ervaren, dat zij in hun moeilijkheden niet
Jongensboek 12-15 jaar.
128 blz., 9 ill. alleen worden gelaten.

Een nieuw begin.

Toen Jop van school kwam.

Moc'wah, de Tarki

Vader en Jaap

Tom Fox

DOOPKAART
naar het ontwerp van Jac. Nuiver.
Een blijvende herinnering, aan een der
hoogtepunten in het leven.
Een Doopkaart, die smaakvol is uitgevoerd op 4 pagina's crême carton in driekleurendruk.
Deze kaart biedt de gelegenheid de naam, de geboortedatum, de doopdag en de plaats in
te vullen.
Bovendien is er ruimte gereserveerd voor de naam van vader en moeder, de handtekening
van de predikant en de Dooptekst.
Prijs per exemplaar /0.15. Bij 50 ex. /0.10 per ex. Bij 100 ex. /0.09 per ex. Bij 250 ex.
/0.08 per ex.

KAARTEN
Naar ontwerpen van Jac. Nuiver.
Prijs per pakje van 10 stuks /1.—.
Een pakje van 10 stuks bevat de volgende kaarten:
Kerstkaarten: Daar is uit 's werelds duist're wolken
Ere zij God
Ziet, Ik verkondig u grote blijdschap
Te Bethlehem geboren.
Algemeen:
En als Ik van de aarde verhoogd ben
Dit is een getrouw woord
Strijd de goede strijd des geloofs
Want allen die door de Geest Gods
Maar Gode zij Dank.
[geleid
Geloofd zij de God en Vader.
Paaskaart:
29

Uitvoering en model als van
gewone prentbriefkaarten.
De kaarten zijn prachtig geschikt voor uitdeling op Zondagsscholen en Dagscholen. Verenigingen, die zich op het gebied van Evangelisatie bewegen,
zullen er een dankbaar gebruik
van maken, terwijl ook kerkelijke gemeenten ze zeker zullen
gaan gebruiken voor toezending
aan hun zieke leden.
Bovendien vormen ze een prachtig middel om met de velen, die
zich van de Kerk afzijdig houden, op hoogtijdagen contact te
onderhouden.
Vanzelf zijn ze door een ieder
als prentbriefkaart te bezigen.

NIEUW UlTDELINGSMATERIAAL
In 't vervolg behoeft het voor U geen vraag meer te zijn welk materiaal U zult kiezen
voor uitdeling. De eerstvolgende pagina's laten ti het mooist denkbare materiaal
zien dat op dit gebied wordt vervaardigd. Prachtige, gekleurde platen en plaatjes die
ook in het buitenland tot grote voldoening worden gebruikt.
Voor Dagscholen, Zondagsscholen, Kinderkerken, Jeugdbijeenkomsten en voor
Evangelisatie-doeleinden in de ruimste zin, is hier prachtig keus.

Verkleinde
reproductie
in zwart
Ware
grootte
121/2 x 17112 cm.
Uitgevoerd
in meer
kleuren
Allereerst:

Gekleurde „Tonedi-platen

In meer kleuren uitgevoerd, met onderschrift.
Formaat 121/2 x 171/2 c.M. Prijs per pakje van
24 stuks ƒ1.50.
ONDERWERPEN:
1. De geschenken v. h. Oosten voor het Kind
2. Het geloof van Paulus
3. De jonge Samuël hoort de stem van God
4. Nebucadnezar en het wonder
5. Elia en de weduwe te Zarfath
6. De barmhartigheid van een prinses
7. Ik was blind, maar nu zie ik
8. De wonderbare ontsnapping van Petrus
9. Komt allen tot Mij
10. De herders en het Kind
11. Petrus gevangen
12. De macht van Jozef
13. De steniging van Stefanus
14. De genezing van de kreupele
15. De samaritaanse vrouw
16. Maria bij het graf
17. Elia en Elise gaan over de Joffiaan
18. Het gebed van Daniël
19. Zie het Lam Gods
20. Elia bidt om regen
21. Abraham en Izaëk op de berg
22. Paulus voor Agrippa
23. Filippus doopt de moorse kamerling
24. Jezus, het kind en de grote mensen
21

Verkleinde
reproductie
in zwart.
Ware
grootte
17 X 221/2 cm.
in meer
kleuren.
Op mooi,
donker
/otocarton
van
25 x 35 cm.

Grote
gekleurde Bijbelse platen
8 Bijbelse taferelen, uitgevoerd in meer kleuren. Groot formaat: 17 x 221/2 cm. Iedere
plaat is opgeplakt op mooi fotocarton van
25 x 35 cm. Voorzien van onderschrift.
Deze sprekende platen in meer kleuren kunnen o.a. uitstekend dienst doen als wandversiering voor Dagscholen, Zondagsscholen,
Jeugd- en Verenigingslokalen.
Als extra beloning voor de kinderen vormen
ze mooie, waardevolle geschenken, die zonder
twijfel aan de wand thuis een ereplaats zullen krijgen. Hierdoor ook zijn ze voor Evengelisatiedoeleinden van grote, blijvende betekenis.
Uitsluitend leverbaar in stellen van acht platen. Prijs per stel f4.-.
ONDERWERPEN:
1. Een nieuw begin
De Egyptische prinses en het joodse kind
3. Mozes en het brandende braambos
4. Water uit de rots
5. Simson, leeuwendoder.
6. Macht en geloof
7. De slapende' koning
8. Joodse slavin vertelt van Elise

Nieuwe Bijbelse prentjes in kleur

s-

Door deze serie gekleurde Bijbelsë prentjes krijgt U
de beschikking over prachtig nieuw uitdelingsmateriaal.
De afbeeldingen zijn door hun frisse kleuren een
lust voor 't oog en U zult er vele, zeer vele kinderen
heel erg blij mee kunnen maken.
20 gekleurde Bijbelse prentjes, met onderschrift.
Formaat 8 X 91/2 c.M. Prijs per pakje van 20 stuks
f0.90.
ONDERWERPEN:
1. De terugkeer van de verloren zoon (Luk.15 : 20).
2. Gideon en de engel (Richt. 6 : 23a).
3. Het vrederijk (Jes. 11 : 6).
4. De voltooide schepping (Gen. 1 : 31).
5. Het kaf wordt verbrande (Matth. 3 : 12b).
6. Elia bij de weduwe te Zarfath (I Kon. 17 : 14).
7. Getuigen van Christus (Hand. 1 : 8a).
8. Liefde tot de naaste (Matth. 22 : 39b).
9, Jacob droomt (Gen. 28 : 15a).
10. De belofte in de regenboog (Gen. 9 : 11, 17).
11. Mozes en de dochter van de Pharao (Ex. 2 : 5).
12. Op reis voor het Koninkrijk van God (Hand. 1 : 8).
13.
Samaria is een profeet" (II Kon. 5 : 3).
14. Ik berg Uw woord in mijn hart.... (Ps. 119 : 11).
15. Eerbied voor Gods Woord (Ps. 119 : 11a).
16. „Spreek, want Uw knecht hoort" (I Sam. 3 : 10).
17. Daniël verontreinigde zich niet! (Dan. 1 : 8).
18. De zaaier (Matth. 13 : 8a).
19. David en Jonathan (I Sam. 20 : 17b).
20. Gij zijt die man! (II Sam. 12 : 7).

Reproductie in zwart.
Uitgevoerd in meer
kleuren.
Formaat 8 X 91/2 c.M.

ELONINGSKAARTJES
De prijs per geperforeerd vel
van 32 kaartjes bedraagt /0.50;
bij 10 vellen gelijk /0.45 per vel;
bij 25 of meer vellen gelijk
/0.40 per vel.
Uitgevoerd in 4 kleuren.

GEWAARDEERD
DOOR LEERMEESTER
EN LEERLING

De sierkunstenaar Jac. Nuiver
ontwierp ze in 12 verschillende
motieven. Ze werden met uiterste zorg uitgevoerd in vierkleurendruk op stevig Papier van
prima kwaliteit. Teneinde de
onderwijzers op eenvoudige wijze
een overzicht van de 32 verschillende teksten te geven, werden
ze in geperforeerde vellen uitgegeven.
Een vel bevat 32 kaartjes in 12
verschillende motieven.
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FORMAAT 32 X 25 c.M.

PLATEN

IJBELSE KUNST

PRIJS SLECHTS 15 CENT PER EXEMPLAAR
Bij getallen; hetzij van één soort, hetzij gesorteerd naar keuze van de
besteller, zijn de prijzen als volgt: 25 ex. á ƒ0.12; 50 ex, á 0.11; 100 ex.
á ƒ0.10; 250 ex. á /0.09.
De platen
zijn niet genummerd,
doch hebben de
volgende onderschriften:

1. Komt tot Mij, allen die
vermoeid en belast zijt.
3. De intocht in Jeruzalem.
4.` Het laatste avondmaal.
7. Gethsémané.
8. Het berouw van Petrus.
9. Jezus voor Pilatus.
10.Zie, de mens!
11.De vrouwen bij het graf.
12.De Emmausgangers.
13.De aankomst der herders.
14.Simeon in de tempel.

15.De lofzang van Simeon.
16.De wijzen uit het Oosten.
17.De vlucht naar Egypte.
18.Laat de kinderen tot Mij
komen.
19.Het verloren schaap.
20. Jezus weent over de stad.
21. Jezus slapende in het
schip tijdens de storm.
28.De barmhartige Samaritaan.
29.De goede Herder.

Bij bestelling is het voldoende op te geven: „Platen Bijbelse Kunst", met
vermelding van het hier gegeven nummer
23

Een serie gekleurde platen

), VAN DE IIULST-PRENTEN

ONDERWERPEN ZIJN:

Verkleinde reproductie in zwart
van één der 96 in meer kleuren uitgevoerde Van de Hulst-prenten.
De bekende schrijver van kinderboeken voorzag de platen van uitnemende vertellingen
uit de Bijbelse geschiedenis.
De bedoeling van deze uitgave is om na het
vertellen der in beeld gebrachte verhalen deze
aan de kinderen mee te geven en tevens om
de onderwijzer of onderwijzeres zelf een duidelijke voorstelling te geven van het te vertellen verhaal.
Gedrukt op zwaar papier. Formaat 16 X
121/2 c.M.
Hef mooist denkbare ultdelingsmatedaal.

.96
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gekleurde platen, behandelende

Bijbelse Geschiedenissen.
Uitsluitend per compleet stel verkrijgbaar.
PRIJS PER STEL f2.50

Abraham vertrouwde op God, maar
Lot niet. Gen. 15-22.
Jacob en Ezau, de twee broeders. Gen.
25-33.
De droom, die toch uitkwam. Gen. 3747.
Wie was toch die strenge heer? Gen.
42-45.
Uit het leven van Mozes. Ex. 2. —
Deut. 34.
God waakt over ons. Ex. 12-16.
Num. 11.
De intocht in het beloofde land. Jozua
3-6.
David, de man naar Gods hart. 1. Sam.
16-26.
Koning Achab en de profeet Elia.
1 Kon. 17-21.
Uit het leven van Elisa. 2 Kon. 2-6.
Een kindeke geboren.
De Here Jezus en Zijn discipelen.
Naar Zijne heerlijkheid terug.
Jezus, de Heiland.
De medelijdende Heiland.
„Komt tot Mij !"
„Dat deed Ik voor u!"
Als Jezus kwam
Verraden! verlaten! verloochend!
„Ik zal met u zijn!"
God riep hem en hij luisterde. Hand.
9-13.
Paulus, de knecht des Heren.
Paulus, een gevangene.
In Gods hoede veilig! Hand. 27 en 28.
24
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Onze serie

Deze kaartjes zijn in drie
kleuren gedrukt

Zondagsschoolkaartjes
bestaande uit de series A en B met in elke
serie 12 kaartjes.

Formaat 6 X 8 c.M.

per env. van 12 kaartjes 171/2 cent;
bij 25 enveloppen p. env. 15 cent;
bij 50 enveloppen p. env. 14 cent;
bij 100 enveloppen p. env. 13 cent.

In serie A zijn verschenen:
Heerlijk klonk het lied der eng'len — Roept uit aan alle stranden — Als g'in nood gezeten
— 0, hoe heerlijk — Ach, blijf met Uw genade — Ik mag zoo gaarne hooreri — Dat ons
loflied vroolijk rijze — In den hemel is het schoon — Daar juicht een toon — 't Scheepken
onder Jezus' hoede — De dierbre Heiland is nabij — Laat de kinderen tot Mij komen.
In serie B zijn verschenen:
Kom tot uw Heiland — Heer, ik hoor van rijken zegen — Waar liefde woont — Stille
nacht — Welk een Vriend is onze Jezus — Laat ieder 's Heeren goedheid loven — Van U
zijn alle dingen — 'k Wil U, o God, mijn dank betalen — Zij zal ons niet berouwen — Wie
maar den goeden God laat zorgen — Beveel gerust uw wegen — Juich, aarde, juich alom
den Heer!
Bij bestelling op te geven Zondagsschoolkaartjes Serie A of Serie B.

)(-- Gulden regels
Gedrukt in frisse kleuren op mooi carton.
Zeer geschikt voor uitdeling.
IJ kunt de kaarten desgewenst gesorteerd
ontvangen. Bij bestelling is het voldoende op
te geven: „Gulden regels", met vermelding
van letter der gewenste soort.
Formaat 12 x 161/2 c.M.
PRIJZEN: 10 stuks à 8 cent; 25 stuks à 7
cent; 50 stuks à 6 cent; 100 stuks á 5 cent;
250 stuks à 4 cent.
FRIESE GULDEN REGELS: Straks rilst de
moarn. By de krfis-peal. Triomf-sang. Jountiid.

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

Het behoort tot de
goede gewoonte, de
leerlingen bij het
verlaten der Dagen Zondagsschool
een diploma uit te
reiken. Deze diploma's zijn momenteel in twee soorten
verkrijgbaar.
Diploma A
voorstellende „De Jonge Timotheds door zijn moeder onderwezen". Uitgevoerd in kleurendruk op mooi stevig papier.
Formaat 301/2 X 221/2 c.M.
Prijzen: 1-9 ex. á 25 cent; 1024 ex. á 23 cent; 25-49 ex. á 21
cent; 50-99 ex. á 18 cent; 100
of meer ex. á. 15 cent.

Modern uitgevoerd diploma
In fraaie kleuren gedrukt, op
mooi stevig papier. Formaat
25 X 39 c.M. Prijzen: 1-9 ex.
á, 25 cent; 10-24 ex. á 23 cent;
25-49 ex. á 21 cent; 50-99 ex. á
18 cent; 100 of meer ex. á 15 ct.
Desgewenst wordt tegen vergoeding door ons ieder gewenst
inschrift ingedrukt.

Deze kaart werd
fraai uitgevoerd
op keurig carton.

DE 1 111 GEBODEN

Bij uitstek geschikt
PRIJS BIJ
10 ex. et 5 tc.
25 ex. á 4 ct.

50 ex. a 31/ 2 ct.
100 ex. a 3 ct.

voor uitdeling
onder de leerlingen
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OPDRACHTBILAADJES
De waarde van het boekengeschenk wordt verhoogd door de
namen van de ontvangers als ook
van de gevers voorin te schrijven.
De ervaring heeft geleerd, dat
het schrijven met inkt in een leesboek een ontsierend, vlekkerig
schrift geeft.
Maak daarom gebruik van de
speciaal voor dit doel ontworpen
Opdrachtblaadjes. Ze zijn op
goed papier in kleur uitgevoerd
en passen in ieder normaal boekformaat. Ze vereenvoudigen Uw
werk.

Ophet Kerstfeest

uitgereikte=

Namens& Zondesschoot
Kerstmis

19

.11solybararcle ge
elekaciermord.

OPDRACHT-BLAADJE A

Op het Kerstfeest uitgereikt aan:

Hierbij verkleinde reproductie
van de drie in de handel gebrachte soorten!
De prijzen zijn zeer laag
100 ex.

.

f 1.-

250 ex.

.

f2.25

500 ex.

.

.1'4.-

OPDRACHT-BLAADJE B

1000 ex.

f 7.50

Wilt U bij bestelling s.v.p. duidelijk vermelden of U ontwerp A, B
of C wenst te ontvangen!
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OPDRACHT-BLAADJE C

KERSTLIEDEREN

Serie I
1. Hoe zal ik U ontvangen.
2. Stille nacht, heil'ge nacht!
3. Komt allen te zamen, komt, verheugd van harte.
4. 0 Kindeke klein, o Kindeke teer.
5. De herdertjes lagen bij nachte.
6. Laat het vrolijk loflied rijzen.
Serie II
1. De aarde was in nacht verzonken.
2. Komt, verwondert u hier, menschen.
3. 't Eng'lenheir kwam nederdalen.
4. Herders, hebt gij niet vernomen.
5. Sterre van 't oosten, wil nog eens verrijzen.
6. Dankt, dankt nu allen God.
50 ex. ƒ1.50; 100 ex. f2.60; 250 ex. f5.75.
Om het instuderen te vereenvoudigen hebben we de
liederen laten harmoniseren.
De prijs van de muziek van elke serie is: 1 ex. á
15 cent; 10 ex. à 121/2 cent; 25 of meer ex. á 10 cent.

KAART VAN
PALESTINA

BEWERKT DOOR J. VAN DE PUTTE
Derde verbeterde druk.
Deze wandkaart heeft een grootte van 148
X 116 c.M. Uitsluitend nog verkrijgbaar in
2 losse vellen.
Prijs f4.20.
*

BELIJDENISPLATEN A en B

ter herinnering aan de Openbare Belijdenis in de
Nederlandse Hervormde Kerk (bestelletter A) en in
de Gereformeerde Kerk (bestelletter B), ontworpen
door de sierkunstenaar Jac. Nuiver.
Gedrukt in vier kleuren, op stevig houtvrij papier.
Formaat 35 x 25 c.M.
De prijs bedraagt: 1-9 ex. á 25 ct.; 10-24 ex
23 ct.; 25-49 ex. á 21 ct.; 50-99 ex. á 18 ct.; 100 of
meer ex. à 15 ct.
De royale uitvoering is er op berekend, dat deze
plaat, voorzien van de namen van predikant en
ouderling, als document van blijvende waarde kan
worden ingelijst.
Bij bestelling gaarne duidelijk op te geven: Belijdenisplaat A of B.
28

DOOPKAART
naar het ontwerp van Jac. Nuiver.
Een blijvende herinnering, aan een der
hoogtepunten in het leven.
Een Doopkaart, die smaakvol is uitgevoerd op 4 pagina's crême carton in driekleurendruk.
Deze kaart biedt de gelegenheid de naam, de geboortedatum, de doopdag en de plaats in
te vullen.
Bovendien is er ruimte gereserveerd voor de naam van vader en moeder, de handtekening
van de predikant en de Dooptekst.
Prijs per exemplaar /0.15. Bij 50 ex. /0.10 per ex. Bij 100 ex. /0.09 per ex. Bij 250 ex.
/0.08 per ex.

KAARTEN
Naar ontwerpen van Jac. Nuiver.
Prijs per pakje van 10 stuks /1.—.
Een pakje van 10 stuks bevat de volgende kaarten:
Kerstkaarten: Daar is uit 's werelds duist're wolken
Ere zij God
Ziet, Ik verkondig u grote blijdschap
Te Bethlehem geboren.
Algemeen:
En als Ik van de aarde verhoogd ben
Dit is een getrouw woord
Strijd de goede strijd des geloofs
Want allen die door de Geest Gods
Maar Gode zij Dank.
[geleid
Geloofd zij de God en Vader.
Paaskaart:
29

Uitvoering en model als van
gewone prentbriefkaarten.
De kaarten zijn prachtig geschikt voor uitdeling op Zondagsscholen en Dagscholen. Verenigingen, die zich op het gebied van Evangelisatie bewegen,
zullen er een dankbaar gebruik
van maken, terwijl ook kerkelijke gemeenten ze zeker zullen
gaan gebruiken voor toezending
aan hun zieke leden.
Bovendien vormen ze een prachtig middel om met de velen, die
zich van de Kerk afzijdig houden, op hoogtijdagen contact te
onderhouden.
Vanzelf zijn ze door een ieder
als prentbriefkaart te bezigen.

SPECIALE
KERSTUITGAVEN

K ERSTVERTELBOEKEN
M. A. M. RENES-BOLDINGH:

Licht wint
Het
In heel linnen band. Gevat in omslag Prijs /3.50.
9 nieuwe verhalen om te vertellen of voor te lezen tijdens de Kerstfeestviering van Zondagsschool, Dagschool of Vereniging. Een prachtig boek ook voor de Kerstfeestviering in
de huiselijke kring.
„Een heel goede aanwinst voor onze Kerstlitteratuur!" De Kerk roept.
„Dit smaakvol uitgegeven boek zal een aanwinst blijken voor velen." Utrechts Nieuwsblad.
„Het is zeer aantrekkelijk om iemand cadeau te doen." Ons Orgaan.

RIE VAN ROSSUM:

Klein Gloria

Gebonden in heel linnen band. Omslag- en bandtekening van Rie
Reinderhoff. Prijs /4.90.
„Wie voor de Kerstfeestviering een bundel verhalen zoekt, prettig en vlot geschreven zoals
Rie van Rossum dat kan, kan hier terecht." Kerknieuws.
„Dit boek treft door de verscheidenheid van de gegevens en door de eerlijke en reële wijze
waarop de verhalen zijn geschreven. Hulde aan de schrijfster!" Groninger Kerkblad.

SARA E. GOSSELINK:

Konings Herberg
's
Vertaald door Ds J. Streefland. Gebonden /2.90. Omslag, band en titel-

plaat van Anton Pieck. •
Een prettig, smaakvol uitgevoerd boek om met Kerstmis cadeau te doen aan ieder die een
goede novelle op prijs stelt.
Als hoorspel voor de N.C.R.V.-microfoon oogstte het in 1949 een prachtig succes.
Een Kerstgeschenk bij uitnemendheid, dat bovendien bij menigeen die voor het Kerstfeest
vertelstof zoekt zeer welkom zal zijn.

Kerst-declamatorium

Samengesteld door P. Menkman.
/0.40 per ex. Recht van opvoering bij aankoop van tenminste 10 ex.
Voor tweede opvoering is een recht van f5.— verschuldigd.
Om voldoende tijd tot instuderen te hebben is spoedige bestelling van belang. Eenvoudige,
stijlvolle tekst. Het orgelspel accentueert prachtig de gewijde sfeer van dit mooie
declamatorium.
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JEUGDBOEKEN

K. VAN DER GEEST:

Brand op de bloeiende
heide
Jongensboek 11-15 jaar. Omslag en band van

Jan Lutz. Gebonden ƒ3.90.
Uit de bespreking voor de N.C.R.V.-microfoon:
„Het gebeurt niet elke week, jongelui, dat je
zo'n mooi en spannend boek in handen krijgt.
Over de inhoud van het verhaal wil ik maar
verder niets vertellen. De kans dat de spanning dan weg is, is heel groot, maar je hebt
wel gemerkt, dat ik enthousiast ben en dus
zou ik zeggen: Ki,,k uit naar dit boek!"
„Nee, bepaald lieverdjes zijn het niet, maar
wel gezonde jongens met een uitstekend gevoel voor humor. Het zijn eerlijke, open knapen met het hart op de juiste plaats."
Opr. Steenw. Courant,
GREETH-GILHUIS-SMITSKAMP:

Pit

Meisjesboek '15-18 jaar. 2e druk. Gebonden
f3.75. Omslag, illustraties en band van H. en
J. Bottema.
„Wat hebben we meegeleefd met het lief en
leed van het prettige leraarsgezin Ten Berge,
niet in het minst met het jongste lid, de soms
zo onhandige Pit, die ondanks allerlei tegenslag en strubbeling aan 't eind van 't jaar in
haar dagboek kan schrijven dat er groei is
geweest.
Een boek vol levenslust, terwijl toch de ernst
niet ontbreekt. Het frisse, vlot geschreven
verhaal zal zijn weg wel vinden."
Bouwen en Bewaren.
C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

De tweeling van Helmzicht

Jongensboek 10-14 jaar. 2e druk. Vlotte illustraties van Jan Lutz. Gebonden f3.90.
„Menige robbedoes zal met vuurrode wangen
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niet ophouden met het lezen van dit boek,
voor het helemaal uit is. De moeilijkheden,
die jongens op die leeftijd hebben, hun strijd
met oneerlijkheid, hun liefde voor dieren, hun
eerbied voor ouderen, hun medelijden met
vriendjes, die lichamelijk zwakker zijn dan
zij, worden in dit boek prettig verteld.
Een boek waar iedere jongen, die van lezen
houdt, verrukt van zal zijn."
Het Boek van Nu.
C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Greetje Margriet

Meisjesboek 10-14 jaar. 2e druk. Gebonden
ƒ4.50. Stofomslag, band en illustraties van
Rie Reinderhoff.
„.... tussen de oppervlakkige, nietszeggende
meisjesboeken, die in onze etalages uitgestald
liggen, is toch dit frisse boek een verademing
— óók om zijn echt Christelijke geest."
Trouw,
„Greetje Margriet, wier ouders in Indië zijn,
is eerst bij haar grootouders op een dorp en
komt later in huis bij vrienden van haar
ouders in de stad. Hier zijn vier kinderen.
De waarde van dit gezellige meisjesboek wordt
mede bepaald door het karakter-vormend
De Christenvrouw,
element."
C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Inge

Meisjesboek 14-17 jaar. 3e druk. Illustraties
van Johanna Bottema. Gebonden ƒ3.90.
„Er ademt een levensvreugde uit dit boek,
die aanstekelijk werkt. De geest die er uit
spreekt, zou men in al onze gezinnen wensen.
'k Begrijp dat het reeds zijn derde druk beFriese Kerkb.
leeft."
„Dit is een vlot geschreven meisjesroman,
spannend tot het einde toe. Ik kan mij best
begrijpen, dat dit werk reeds een derde druk
bereikte. De inhoud is goed en door allerhande levensmoeilijkheden springt de levensvreugde toch gedurig naar voren."
's Gravenh. Kerkb,

LENIE KRUIKEMEIER:

Een jaar op je leven

Meisjesroman 17-22 jaar. Gebonden f3.90.
Band en stofomslag van Hans Borrebach.
Deze meisjesroman is fris en pittig van opzet. In menig opzicht durfde de auteur het
aan, te breken met de gebruikelijke vorm en
intrige. Boeiend beschrijft zij het leven van
de alleenstaande Lodie en haar strijd.
„Een boek, dat veel geklaag over de hedendaagse jeugd logenstraft. Een boek ook, dat
de problemen niet uit de weg gaat, maar er
ook niet in verdrinkt."
Nw. Haagse Courant.

K. NOREL:

Oranje-Boven

uit de tijd van Jan de Witt
Jongensboek 14-17 jaar. Prijs gebonden f3.50.
Stofomslag en illustraties van G. D. Hoogendoorn.
„De boeken van deze schrijver hebben bij de
jongens en meisjes een goede naam gekregen
en nadat ik dit boek gelezen heb, kan ik me
best begrijpen, dat ze bij het horen van de
naam Norel al dadelijk zeggen: Dat zal wel
een fijn boek zijn. En dat is het inderdaad!"
N.C.R.V. Radiojeugdjournaal.

Dr J. ROELINK:

De samenzwering van
Leiden

Voor jongens van 10 jaar en ouder. Gebonden ƒ3.50. Band, stofomslag en illustraties van
Jan Lutz.
„Hier is nu eens een echt fijn jongensboek,
dat alle elementen bevat om door jongens
ademloos uitgelezen te worden. In een goed
gecomponeerd verhaal van spionnage, contra-

spionnage en andere spannende verwikkelingen, dat boeit van begin tot eind, vertelt de
schrijver hoe Simon en Charles hun opdracht
tot een goed einde brengen.
Moeder.
Hartelijk aanbevolen!"

ANNE DE VRIES:

Reis door de nacht

Drie nieuwe jeugdboeken, die stukgelezen zullen worden! Leest U vooral wat hierover op
pagina 2 van de omslag wordt gezegd!

NEL VERSCHOOR-VAN DER -VLIS:

Tegenwind

Meisjesboek 15 jaar en ouder. Gebonden f3.90.
Omslag, band en titelplaat van Rie Reinderhof f.
„De schrijfster heeft in dit boek op uitstekende wijze de stijl en taal van de meisjes getroffen. Zij beschrijft de gebeurtenissen in het
gezin van een boekhouder in bezettingstijd.
Het is een „goed" gezin, maar hoe voortreffelijk weet Nel Verschoor de moeilijkheden
te tekenen, die ieder meisje heeft.
Juist omdat dit boek zo gewoon en werkelijk
nuchter is, zal het een goede en beste indruk
Herv. Kerkblad.
maken."

A. WAS-OSINGA:

De kinderen van het
Ruige Veld

Jongens- en Meisjesboek 10-14 jaar. Gebonden ƒ3.50. Illustraties, stof omslag en bandontwerp van Jan Lutz.
„Nu zeg ik heus niet te veel als ik beweer,
dat dit één van de beste boeken is, die 'k de
laatste tijd in dit genre heb gelezen.
Zonder enige restrictie van harte aanbevoN.C.R.V. Radiojeugdjournaal.
len".
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Wilt U iets moois
van blijvende
waarde
geven aan Uw
opgroeiende
dochters,
kies dan één
of meer
delen uit deze
serie!

IN DE
GOUD-ELSJE-SERIE
IS THANS HET
DE DEEL
VERSCHENEN
5

MAX DE LANGE-PRAAMSMA:

Goud-Elsje
Meisjesboek 14-16 jaar. 5e druk. Gebonden f3.90

Goud-Elsje verlooft zich
Meisjesboek 15-18 jaar. 4e druk. Gebonden ƒ3.90.

Goud-Elsje draagt een dubbele naam
Meisjesboek 17 jaar en ouder. 4e druk. Gebonden f3.90.

Nog is het lente voor Goud-Elsje
Meisjesboek 18 jaar en ouder. 3e druk. Gebonden ƒ3.90.

Goud-Elsje na de grote storm
Meisjesroman 18 jaar en ouder. Gebonden 3'4.90.
Verzorging van banden, stofomslag en illustraties,door
Rie Reinderhoff.
In het eerste deel zien we de spontane Goud-Elsje met haar
prachtig karakter als jong meisje, later als meisje met een baan,
in deel drie als jong doktersvrouwtje en in deel vier als jonge
moeder.
Het prachtige nieuwe deel beschrijft hoe ook in het jonge
doktersgezin de grote storm zijn sporen naliet. Er zijn betreurenswaardige dingen gebeurd, maar ook vele blijmakende.
Ook dit vijfde deel wordt overstraald door een milde liefde en
een goede opofferingsgezindheid.
De inhoud van de delen sluit op elkaar aan, maar ieder deel laat
zich uitstekend afzonderlijk lezen.
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SEXUELE
VOORLICHTING

Reeds geruime tijd was er dringend behoefte aan een
goede, verantwoorde voorlichting op sexueel gebied voor
meisjes van ongeveer 13 tot 18 jaar. Thans wordt in deze
zeer dringende behoefte voorzien, door een teer en in alle
opzichten eerlijk boekje, zoals dat voor jongens reeds bestond.

H. DE RANITZ (arfs):

Stippellijnen in het sexuele leven

aangegeven voor meisjes van 13-18 jaar en ouder.
Gevat in keurig stofomslag. Gebonden f2.75.
De tijd dat men de sexuele ervaringen en alle vragen, die daarmee samenhangen, buiten
bespreking liet, ligt nog niet zo ver achter ons. Het is voor ons, ouderen, die in onze jeugd
vaak pijnlijk misleid zijn, een heilige plicht om onze kinderen hierin de weg te wijzen. Dit
boekje wil een handje helpen bij de sexuele voorlichting van meisjes. Het kan dienen als
handleiding voor een gesprek, maar het is zo geschreven, dat men het elk meisje van 13
jaar en ouder kan laten lezen.

C. POSTMA (arts):

Stippellijnen in het sexuele leven

aangegeven voor jongens van 13-18 jaar en ouder.
In korte tijd vonden reeds 10.000 exemplaren hun weg. Thans verschijnt
de tweede druk. Gevat in keurig omslag. Gebonden f2.75.
Deze goed verantwoorde voorlichting kan jongens, die worstelen met de moeilijke periode
waarin zij volwassen worden, tot grote zegen zijn. Op prettige, open manier wordt gesproken
over het sexuele leven, de moeilijkheden van de puber, zijn omgang met meisjes en allerlei
vragen die voor jongens belangrijk zijn.

Openhartige boeken, die de jeugd dwingen tot eerbied voor het onderwerp.
Ds H. A. VISSER:

Nieuwe „Trou-ringh"

2e druk. Gevat in stofomslag. Gebonden f4.90.
De kracht van dit boek is, dat de bekende Amsterdamse prediker hier voor jonge mensen,
voor verloofden, pas gehuwden en voor hen die lang al zijn getrouwd, ook de moeilijkste
onderwerpen zonder omwegen behandelt.
Hij bespreekt open en klaar de grote levensvragen op geslachtelijk terrein, terwijl hij
bovendien allerlei belangrijke vragen over gezin, verloving en huwelijk vanuit de Bijbel
belicht en bespreekt. Er wordt gesproken over het trouwen met iemand die tot een andere
kerk behoort en er wordt geschreven over geboortebeperking, verantwoord ouderschap enz.
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VERHALEN
EN VOORLEESBOEKEN

M. A. M. RENES-BOLDINGH:

De weg van het Licht

BIJBEL VOOR DE JEUGD VAN 10 JAAR EN OUDER.
Groot formaat, royaal geïllustreerd door Gunhild, Kristensen. Gebonden
in heel linnen band. Prijs slechts f5.90.
Allen die op boeiende wijze de Bijbelse geschiedenissen willen doorgeven in het gezin, op
de Zondagsschool en in Evangelisatiebijeenkomsten, vinden hier een absoluut betrouwbaar,
boeiend geschreven boek. De manier waarop de schrijfster de stof behandelt, maakt alles
actueel, lévend en wáár.

W. G. VAN DE HULST:

Stille dingen

5e druk. Illustraties van W. G. van de Hulst Jr. Gebonden f4.50.
Twaalf verzamelde schetsen van de meester-verteller Van de Hulst. Zoekt U een bundel
goede verhalen om voor te lezen? Hier kunt U terecht. Het zijn hier de stille dingen des
levens die de auteur voor ons doet leven en glinsteren door zijn prachtige, ongeëvenaarde
wijze van vertellen.

GREETH GILHUIS-SMITSKAMP:

„Nu moet je eens luisteren ..."

Gebonden f3.90. Groot formaat. Verhalen en versjes.
Alleraardigste vertellingen voor kinderen van 4 tot '7 jaar, opgevrolijkt door leuke plaatjes
van Rie Reinderhoff.
Moeders zullen het met genoegen hanteren 's avonds voor hun kleuters naar bed gaan.

W. G. VAN DE HULST:

Het vertellen

3e druk. Gebonden /3.75.
Wat en hoe moet men vertellen? Ieder die er prijs op stelt goed te vertellen, vindt hier een
schat van gegevens. Niet alleen onderwijzers en onderwijzeressen van Dag- en Zondagsscholen vinden hier een onmisbaar boek, maar ook ouders kunnen er van profiteren.
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ROMANS
EN DIVERSEN

COR BRUIJN:
Sil, de Strandjutter
Gebonden f5.90. Stofomslag, bandontwerp en
illustraties van Anton Pieck.
Een sterk en, gaaf boek, waaruit de zilte zeewind u tegenwaait.

COR BRUIJN:

Muziekmeester Adriaan
3e druk. Gebonden ƒ5.90.
Met vaardige pen beeldt de auteur hier het
denk- en gevoelsleven uit van eenvoudige
mensen uit de Zaanstreek.

Allen
Gebonden ƒ6.50. Stofomslag, band en platen
van Anton Pieck.
Evenals Sil een boek van verrassende schoonheid.

Vreemde macht
Vrijheid
Ochtendschemering

REIN BROUWER:

De Zegen

Ruim geïllustreerd met vele kunstzinnige illustraties van Ru van Rossem. Prijs gebonden
f 8.90 per deel.
Op boeiende, indringende wijze wordt hier de
overheersing van de Bourgondische vorsten
in de 15e eeuw beschreven.

Stof omslag en bandontwerp van Mohr.
Gebonden ƒ5.90.
Een Groningse roman met een prachtige
strekking: Alle mensen hebben gebreken, de
een draagt ze verborgen, de ander in het
openbaar en elk gebrek vreet aan het leven
voordat het meebouwt aan de hemel.

Heert, mijn zoon, waar
ben je?

MIA BRUYN-OUWEHAND:

Verlucht met prachtige platen in kleur van
George Schulein. Gebonden f4.90.
Een historische roman, waarin de boeiende,
vaak dramatische botsing tussen de karakters
van twee broers wordt beschreven.

Wendelmoet
Illustraties, bandontwerp en stof omslag van
Ru van Rossem. Gebonden f4.50.
„Dit behoort tot het beste wat Cor Bruijn ooit
schreef en het behoort ook zonder twijfel tot
de edelste voortbrengselen onzer na-oorlogse
Gabriël Smit.
romankunst."

Springvloed
Stofomslag, illustraties en bandontwerp van
de schilder Doeve. Gebonden f4.50.
De trotse Katwijkse reders-weduwe heeft voor
haar kinderen angstvallig haar liefde van
voor haar huwelijk verzwegen en het kind
dier liefde meegegeven met haar minnaar.
Maar de kinderen gissen en de dorpsgemeenschap spreekt aarzelend haar vermoedens uit.
Een vloed van verdenkingen drijft haar naar
een verklaring waarmee ze goeddeels het
respect en de liefde van haar kinderen weet
te behouden.
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MIA BRUYN-OUWEHAND:

Dreigende Branding

Omslag, band en illustraties van Jan Lutz.
Gebonden ƒ4.90.
Hoewel zeer goed als een afgerond geheel te
lezen, een vervolg op „Springvloed". De Katwijkse redersfamilie Van der Duijn vormt ook
in dit boek de kern. Moeder Maartje, de
vrouw met haar prachtig karakter, domineert.
De kinderen gaan hun eigen weg en deze
leidt vaak tot grote teleurstelling, tot tragische, gebeurtenissen.
MIA BRUYN-OUWEHAND:

Het stenen hart

In meerkleurig stofomslag. Gebonden f4.90.
In het middelpunt van deze boeiende roman
staat een vrouw, die haar hele leven gebukt
gaat onder de dwangvoorstelling van eigen
minderwaardigheid. Een vrouw die bijkans al
haar gedachten en daden zondig vindt en
daartoe maar één remedie weet: zich te harden tegen zichzelf. Als zij eigen hartstochten
terugvindt in haar zoon, slaat zij de hand aan
hem.

Noors eiland, staat als een rots van kracht in
het midden van deze fascinerende boeken.
Zijn hard leven wordt getekend tegen een
rijke natuur in een omgeving, die voor ons
Nederlanders zo aantrekkelijk en zo nieuw is.
Na lezing van deze drie romans heeft men alleen maar spijt niet meer over deze wondere
wereld te kunnen lezen. Prachtboeken. De
rusteloze jager, de oermens Udda, laat zich
door niets en niemand zijn vrijheid roven,
maar op het eind zijn er machten die sterker
zijn dan zijn krachtig corpus, waarvoor hij
moet bukken. Dan helpen geen doldrieste
jachten meer. Een meedogenloos hard mens
is Alv Udda, maar ieder die over hem leest,
zal van hem houden!
K. VAN DER GEEST:

janneke
Gevat in stofomslag. Gebonden f5.40.
Dit boek vertoont prettige punten van overeenkomst met de zo veel gelezen roman
Bartje. Het is hier echter een intelligent
meisje, dat door haar opmerkingsgave de
wereld der groten ontmaskert. Een fijngevoelig, in vele opzichten teer boek.
JOH. HIDDING:

FRITHJOF E. BYE:

Heuvings Haardstee

Wolven huilden rond het
Bosmeer Groot formaat. Geb. f4.90
De grote eenzaamheid
Geb. ƒ4.90

Stofomslag, bandtekening en illustraties van
Anton Pieck. Gebonden f4.90.
Talrijke bijzonderheden en volksgebruiken uit
het Drente van vroeger vormen de kleurrijke
entourage van dit verhaal over liefde, geluk,
voor- en tegenspoed. Een in alle opzichten
eerlijk, onopgesmukt boek.

Sterke machten
Groot formaat. Geb. f 5.40

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Groot formaat.

Uit het Noors vertaald door Greta Baars—
Jelgersma. Omslagen en tekeningen van Ans
van Zeyst en Manna Saelman.
Alv Udda, de ruige kerel van een eenzaam

Verdonkerd Goud
2e druk. Gebonden f4.50.
Deze bijzonder goed geschreven Rotterdamse
roman dankt zijn titel aan de gebeurtenissen

die zich afspelen rond mensen, die het goud
van Gods Woord verdonkeren door te denken God precies te kunnen narekenen in Zijn
straffen en oordelen en geen plaats toekennen aan overgave en vertrouwen.

nen krijgen, wordt uitstekend weergegeven
en zo is deze roman een document humain
en een tijdsbeeld."
Het Gooi en Ommeland.

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT:

Mannen van Sliedrecht

K. NOREL:

De groene kamer

Gebonden f4.90. Meerkleurig stofomslag en
Band, stof omslag en illustraties van Rie frontispice van Roeland Koning.
. Norel heeft in dit boek het werk van de overReinderhoff. Gebonden f5.40.
leden schrijver Herman de Man overgenomen
Ieder hoofdstuk van dit boek is als het ware en
voltooid en ons een boeiende roman geeen oud-Hollands schilderij met een weldoen- geven
over de Sliedrechtse graaf- en baggerde warme sfeer. Goedheid warmte en geluk ondernemingen,
die over de gehele wereld
stralen ons bij de lezing van dit allerchar- onze naam hooghouden.
mantst verhaal uit lang vervlogen tijden
tegemoet. (Verschijnt eind December a.s.)
FENAND VAN DEN OEVER:
JAAP KOLKMAN:

Walvis aan stuurboord
Geïllustreerd met vele tekeningen en 28 pagina's foto's van Hannes de Boer. Geb. ƒ5.90.
„Een prachtig testimonium voor de Hollandse
zeeman. Kankeraar op zijn tijd, maar als het
moet en de storm giert, de deining hoog gaat,
de golven en het ijs dreigen en de walvissen
soms niet te vinden zijn, toch grimmig met
de tanden op elkaar. Een boek voortreffelijk
geschreven!"
Nw. Rotterd. Crt.

Brood uit het water
Omslag in kleur, band en 39 illustraties van
Anton Pieck. Gebonden ƒ4.50.
„Dit boek heeft de Vlaardingse vissers en de
haringvisserij tot onderwerp en is, voorzover
mij bekend, het eerste boek dat op deze wijze
een stuk volk in ons uitbeeldt, zó, dat alle
facetten tot schittering komen."
Jan D. Rempt.
FENAND VAN DEN OEVER:

Laat mij maar zwerven

ZANT NIENHUIS:

Pioniers
Gevat in stofomslag. Gebonden f4.90.
„Van begin af pakt het boek van Jant Nienhuis, omdat haar figuren leven en hun karaktertekening gaaf en goed is. Ook de grote
nood der boerenzoons die geen plaats kun-

Stofomslag, band en vele illustraties van
Anton Pieck. Gebonden f4.90.
Een boek gezond als de zee, gezond als de
bries, die de zeilen doet zwellen. Een boek
over mannen van karakter en stavast, met
durf en moed, kerels van de grote vaart.
Alles is hier eerlijk doorleefd, weldadig verkwikkend uitgezegd en verbeeld. Dit vervolg
op „Brood uit het water" is ook los te lezen.
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FENAND VAN DEN OEVER:

„Lest Best"
2e druk. Gebonden ƒ4.50.
Hoe de mensen op de binnenwateren leven en
vechten voor hun brood en hun geluk, weet
deze auteur uit te beelden als geen ander.
WOUTER VAN RIESEN:

„Dokterom"
Gebonden f5.40. (Verschijnt Februari 1952.)
Het leven van de bekende Friese medicus
Dr Eeltsje Halbertsma, een groot mens, in
geestelijk opzicht ver uitstekend boven zijn
tijdgenoten. Een man die terecht is blijven
voortleven in de harten van duizenden.
RIE VAN ROSSUM:

De gestolen roos

ANNE DE VRIES:

En nergens op de wereld
2e druk. Bandontwerp van Anton Pieck.

Gebonden f2.25.
Een diep-ontroerend verhaal van een Rotterdams achterbuurtjongetj e, dat tengevolge
van diefstal uit een van de grauwe achterbuurten wordt gehaald en een plaats vindt
in een opvoedingsgesticht.
ANNE DE VRIES:

Bartje
Geb. f4.90
Bartje zoekt het gelukGeb. f5.50
Hilde

In suggestief stofomslag. Gebonden ƒ5.40.
Dit boek behandelt een van de veel voorkomende huwelijksproblemen van deze tijd. Het
stelt een jonge, sympathieke vrouw voor de
vraag of zij het recht heeft de man van wie
ze houdt vast te houden, desnoods tegen zijn
wil.

Geb. ƒ4.90
Van deze bekende boeken werden reeds honderdduizenden exemplaren verkocht. Iedere
Nederlander moet ze in zijn bezit hebben. Ze
zetten het wijde Drentse landschap in zijn
ontroerende sobere schoonheid voor ons neer
en tekenen de mensen uit dat land tot in het
diepst van hun ziel.

P. STOUTHAMER:

ANNE DE VRIES:

De hoofdfiguur in dit boek, Arie van Oosten,
is een zoeker naar 't geluk. Zijn moeder is
overleden, zijn vader heeft het goed met hem
voor. Ten koste van grote offers laat hij Arie
aan de H.B.S. studeren, maar het hart van
de jongen trekt naar het boerenleven. Hij kan
aan tempo en mentaliteit van de school niet
wennen. Al spoedig doet hij dan ook zijn
intrede in het boerenleven. Een leven, waarin
hij na het overwinnen van vele moeilijkheden
ook weet te slagen.

Omslag van de fotoman Willem van Malsem.
Gebonden f5.40.
De schrijver van „Bartje" schreef een nieuwe
roman, waarvan ieder, die zijn boeken kent,
een exemplaar zal willen bezitten. Deze
nieuwe roman heeft dezelfde spanning als
zijn vorig werk, dezelfde humor, dezelfde
eenvoud en zuiverheid van taal.
Wanneer U prijs stelt op een goede roman, die
heel Nederland zal veroveren, bestel dan
omgaand dit boek!

Het land achter de landen Wij leven maar eens
Gevat in stofomslag. Gebonden ƒ4.90.
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GEDICHTEN

ELISABETH CHEIXAOU:

Witte Donderdag
2e druk. Op mooi houtvrij papier gedrukt.
Prijs ƒ2.75.
„In deze pure witte bundel zingt een warm
kloppend vrouwenhart zijn verrukkingen uit
met een gratie en onbevangenheid, die betoveren. Soms verwart ons een ogenblik de uitbundigheid van deze gloeddoorstraalde gedichten. Maar nooit hebben wij de liefde zo
zuiver en kuis en met zoveel vervoering bezongen gezien."

JACQUELINE E. VAN DER WAALS:

Gebroken kleuren
5e druk. Prijs gebonden ƒ2.75.
Een bloemlezing uit haar gedichten.
De diepe, tere verzen van deze begenadigde
dichteres geven getuigenis van haar, die alles
zag in het licht van het geloof. In haar
poëzie liggen schoonheid en Godsverhouding
zo onlosmakelijk saamgeweven, dat zij onmogelijk te scheiden zijn.
De beste waardering voor haar werk is wel
de zeer grote belangstelling die er allerwegen
voor bestaat. Als mooi, waardevol geschenk
is deze bundel altijd en bij ieder welkom.

Jo Kalmijn-Spierenburg in Vrouwenpost.

MIA VAN OOSTVEEN:

MUUS JACOBSE:

Het bescheiden deel
2e druk. Gebonden ƒ1.90.
„De diepte van visie gaat hier gepaard met
een bewonderenswaardige vers-techniek. De
afstand, die helaas bestaat tussen het volk
en zijn kunstenaars, wordt door deze dichter
overbrugd op een wijze, die onze dank verdient. En, bovenal, dit is kunst die waarlijk
In de Waagschaal.
blij maakt."
„....De uitgever doet in deze tweede druk,
keurig uitgevoerd in geheel linnen band, de
titel eer aan door dit „bescheiden deel" ook
voor een bescheiden beurs beschikbaar te
Trouw.
stellen."

Dit is 't verhaal van
Mensenhart

2e druk. Rijmvers met vierkleurenplaten van
de schrijfster. Prijs f2.75. Groot formaat.
Een prachtig, boeiend rijmvers, rijk versierd
door kunstzinnige platen in vier kleuren.
Eerzucht, Berekening, Hoogmoed, Zelfgenoegzaamheid, Genot, Vleierij, Ijdelheid, Liefde
en vele andere goede en kwade eigenschappen
van de mens worden hier als personen voorgesteld. Het is het verhaal van een mensenhart op zijn moeilijke weg naar de eeuwigheid.
„Een tweede druk van een kostelijk uitgegeven boekje, waarvan papier, illustraties en
druk aan hoge aesthetische eisen voldoen....
De taal is licht van toets en het geheel heeft
de bekoring van een oud gewaad, dat met
vaardige hand werd omgetoverd in een moDe Christenvrouw.
dern kleed...."
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(1,a,kt-k)s

STICHTELIJKE
UITGAVEN

M. E. OUWEHAND:

Weerzien van heiligen

Gevat in meerkleurig omslag. Gebonden 0.90.
Een bijzonder boek. Een uitvoerige beschrijving vindt U op pag. 4 van de omslag.

H. W. S.:

Nieuw Bijbels Dagboekje

15e druk. Omvang 380 blz. Gedrukt op mooi,
houtvrij papier. Zwart linnen band met
goudopdruk. Prijs f3.50.
Er is een zonnige rustigheid in dit dagboek.
Eenvoudigheid des harten, klaarheid van gedachten en zuiverheid van taal zijn de
prachtige, kenmerkende eigenschappen van
dit geliefde boek.

Ds J. H. C. KAMSTEEG:

Als de wegen moeilijk zijn

Gevat in stijlvol stofomslag. Geb. f3.90.
Dit boekje, zo schrijft Ds Kamsteeg in zijn
voorwoord, heeft maar één verlangen: „Dat
het mensen wier wegen moeilijk zijn, wat
helpen mag." Die hulp zullen velen er in
vinden. Velen die eenzaam zijn, ziek, aan de
kant gezet en verschoven; die tobben met
het leven en God niet meer zien, omdat hun
tranen het licht verduisteren.

Ds W. A. VERSTEEG:

Gebeden voor elke dag
Prijs f0.75. 25 en meer ex. á ƒ0.65.
Dit gebedenboekje is bedoeld als een wapen
in de strijd tegen de sleur. Het is niet de bedoeling de gebeden steeds lezend te bidden,
maar om de bijbelse gedeelten daarin zich
biddend eigen te maken en zo een nieuwe
stuwkracht voor de gedachten op te doen. Een
boekje voor jonge lidmaten, maar niet minder voor ouderen die thuis of elders moeten
voorgaan in gebed.
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Ds H. A. VISSER:

Perspectief
Gebonden ƒ5.90.
Een nieuw dagboek dat door zijn originele
opzet en zijn -bijzonder aantrekkelijke inhoud
de christenmens van deze tijd veel te zeggen
heeft. Het is een gezinsboek, maar ook voor
persoonlijk gebruik kan het zeer velen onschatbare diensten bewijzen.
Een verdere beschrijving vindt U op pagina
3 van de omslag.

Dr A. DE WILLIGEN:

Onze zieken
Gebonden f4.90. Gevat in stofomslag.
Hoe dikwijls komt men voor de vraag wat
men aan een zieke moet voorlezen, of hoe
men voor een patiënt zal kunnen bidden.
Ook kan ieder bij tijden voor de zware taak
staan op de dood te moeten voorbereiden.
Dit met veel begrip voor de lijdende mens geschreven boek geeft antwoord op deze en
vele andere vragen, die zich voordoen voor
degenen die met zieken moeten omgaan of
veel ziekenbezoeken afleggen.

Ds H. H. W. ZEGERIUS:

Soldaat van Christus
Gebrocheerd 0.75.
Recht van opvoering bij afname van minstens 10 ex. Voor tweede opvoering is een
recht van f5.— verschuldigd.
Lekenspel voor de Paastijd. Daar het instuderen van dit stuk natuurlijk tijd vergt, zal
tijdige bestelling teleurstelling voorkomen.
Het voert ons binnen in de wereld, waarin
zich de Paasgebeurtenis afspeelt en wil de
uitwerking van Christus' opstanding op de
omgeving van Pontius Pilatus laten zien.

THEOLOGISCHE
UITGAVEN

Altijd Zondag

Handboek voor het Catechismus-onderricht,
door Ds C. Aalders, Ds B. van Ginkel en Dr
P. ten'Have. In twee delen. Prijs per deel 7.50.
Dit boek is bedoeld als handleiding voor de
catecheet om zich voor te bereiden tot een
doelmatige behandeling van de Catechismus.

Dr W. AALDERS:

Cultuur en Sacrament

Prijs gebonden ƒ3.90.
Dr Aalders bespreekt in dit boek vele vragen,
die na de tweede wereldoorlog op de Kerk
zijn afgestormd, o.a. de richtingsstrijd, de
theocratie, het Rooms-Katholicisme.

KARL BARTH:

Hoofdsom der heilige leer
Prijs gebonden ƒ4.50.
Voordrachten over de Apostolische Geloofsbelijdenis. Vertaald door Ds A. D. Bakker
uit Nijland (Fr.).
Een prachtige samenvatting van Barth's leer,
die werkelijk voor ieder aandachtig lezer is
te begrijpen.

KARL BARTH:

Het Gebed

Vertaald door Elisabeth Gutteling. Ingeleid
door Dr A. F. N. Lekkerkerker. Geb. f2.25.
De inleider stelt terecht de vraag wat we
eigenlijk doen met al de rijkdom, die ons in
de Kirchl. Dogmatik van Barth wordt gegeven. Moet deze voor de theologische studeerkamers gereserveerd blijven? Vanzelfsprekend
niet. Daarom te meer is het toe te juichen
dat hier een van de meest treffende gedeelten uit het laatste deel in een uitstekende
vertaling verschijnt. Dit boekje over het gebed leent zich uitstekend als Kerstgeschenk.

Dr H. BERKHOF:

Geschiedenis der Kerk

5e druk. Verlucht met 23 foto-illustraties.
Gebonden ƒ6.90.
Dit in korte tijd bekend geworden boek is
grondig en toch zeer populair geschreven, zo,
dat het zowel voor ontwikkelden als minder
ontwikkelden van waarde is. Het geeft de
geschiedenis der Kerk van haar begin af tot
heden.

Dr M. H. BOLKESTEIN:

Het Heilig Avondmaal

Prijs gebonden ƒ1.10.
Een populair boekje over het Avondmaal aan
de hand van 't Avondmaalsformulier.

JOHANNES CALVIJN:

De Artikelen
van de Faculteit der Heilige Godgeleerdheid
te Parijs. Vertaald door Ds J. Wit.
Gebrocheerd f2.25.
De stellingen en de weerlegging zijn een
merkwaardig bondige en duidelijke uiteenzetting van de verschillen tussen RoomsKatholicisme en Reformatie!

Dr W. F. DANKBAAR:

De tegenwoordigheid van
Christus in het Avondmaal
Gebonden /1.90.

Dit boekje begeeft zich in de zeer levendige
discussie rondom de Avondmaalsproblemen,
die zowel door de liturgische beweging als
door het gesprek met Rome in het middelpunt der belangstelling staan.
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H. H. FARMER:

Dienaar des Woords

Dr G. VAN DER LEEUW:

Sacramentstheologie

Vertaald uit het Engels. Geb. f2.90.

Gebonden ƒ8.50.

Een boek voor hen die preken, maar niet
minder voor hen die luisteren. De verkondiging is opgedragen aan de Kerk in haar geheel.

„Dit boek van wijlen de geniale Groninger
hoogleraar handelt over de sacramenten. Het
heeft deze grote verdienste, dat het het probleem van de betekenis van het sacrament
aan de orde stelt."
Kerkbl. v. Amsterdam.

Dr TH. L. HAITJEMA:

Dr G. VAN DER LEEUW:

Nederlands Hervormd
Kerkrecht

2e druk. Gebonden ƒ5.90.

Gebonden, bij intekening ƒ10.—. Na verschijning ƒ12.50.
Predikanten, theologische studenten, ouderlingen en verder ieder die zich voor het wel
en wee der Kerk interesseert, vindt hier een
onmisbaar boek. Het handelt over het Kerkrecht, d.w.z., dat het een systematische beschrijving geeft van de orde in het leven en
werken der Kerk. Het geeft antwoord op vrijwel alle vragen die zich voordoen t.o.v. de
orde in de Kerk. In deze orde gaat het over
essentiële functiën van de Kerk, als de verkondiging des Woords, bediening van de
Sacramenten, verkiezing en bevestiging van
ambtsdragers, onderhouding van de goede
kerkelijke orde door middel van de ambten
en door de ambtelijke vergaderingen, enz. enz.
De indeling van de stof die bij de beschrijving werd gevolgd, weerspiegelt duidelijk de
samenhang in de artikelen der nieuwe Kerkorde en de daarna volgende twintig ordinanties.

Dr A. R. HULST:

Belijden en Loven
Gebrocheerd ƒ1.25.
Rede gehouden bij de aanvaarding van het
ambt van Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht.

Dr J. KOOPMANS:

Kleine Postille
2e druk. Gebonden ƒ3.75.
Het veelgevraagde boek van wijlen Dr Koopmans. Een klein meesterwerk, dat naar oudreformatorische voorbeelden een jaarcyclus
van predikteksten kort behandelt, voor allen
die geregeld ter kerke gaan.
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Liturgiek
Liturgiek is de leer van de Eredienst. Prof.
Van der Leeuw wijdde aan deze leer een uitvoerige verhandeling. Hij zei: „Wanneer wij
God dienen in zijn huis, mag niets slordig of
toevallig, nog minder zielloos zijn."
Dr H. VAN DER LINDE:

De Wereldraad van Kerken
Gebrocheerd f2.—. Getalsprijs: 50-100 ex.
ƒ1.75; 100 en meer ex. á ƒ1.50.
Een overzicht van de geschiedenis, de ontwikkeling en de toekomst van de Oecumenische Beweging.
Dr K. H. MISKOTTE:

De kern van de zaak
Toelichting bij een proeve van hernieuwd belijden. Gebonden ƒ6.90.
Dit boek geeft antwoord op de vragen wat de
nieuwe kerkorde in de Ned. Herv. Kerk voor
het algemene geestesleven betekent en in
welke zin het iedere Nederlander aangaat.

Dr K. H. MISKOTTE:

Dr H. VAN OPEN:

In de gecroonde
Allemansgading

Op weg naar een Christelijke wijsbegeerte?

2e druk. Gebonden f7.50.
Een keuze uit het verspreide werk van Prof.
Miskotte, bijeengebracht door Willie C.
Snethlage en E. A. J. Plug.

Gebrocheerd f1.—.
Hier wordt de actuele vraag aan de orde gesteld in hoeverre een Christelijke wijsbegeerte
gewettigd is.

Dr G. C. VAN NIFTRIK en
Dr R. B. EVENHUIS:

Pro regno pro sanctuario

Maria ten-hemel-opneming

Gebrocheerd 0.90. Getalsprijs 50 ex. à 0.75;
100 ex. á 0.65.

Dr G. C. VAN NIFTRIK:

Een Beroerder Israëls

2e druk. Gebonden f6.90.
Enkele hoofdgedachten in de theologie van
Karl Barth.
Het hier gegeven boek is er een van groot
belang voor ieder, die antwoord wil hebben
op de vraag wie Karl Barth is en wat hij wil.
Het heft alle misverstand over deze veelomstreden figuur en zijn theologie definitief op.

Dr G. C. VAN NIFTRIK:

Zie, de Mens!
Gebonden f9.90.
Beschrijving en verklaring van de anthropologie van Karl Barth.
De auteur zegt in dit populair geschreven
boek o.a.: ,Het verblijdende feit, dat mijn „Een
Beroerder Israëls" zulk een vriendelijk onthaal is ten deel gevallen, geeft mij de moed
door te gaan om de theologie van Barth in
breder kring zo objectief als maar mogelijk
bekend te maken.

Een huldeboek ter gelegenheid van de 60ste
verjaardag van wijlen Prof. Dr G. van der
Leeuw. Met vele wetenschappelijke bijdragen
uit binnen- en buitenland. Omvang ruim 600
blz. Gebonden f40.—.

Dr A. J. RASKER:

Christelijke Politiek
Gebonden f3.90.
Een belangrijk boek waarin de schrijver een
gesprek voert met zijn lezer over de theocratie en daarbij houdt hij zich speciaal bezig
met twee belangrijke boeken van Dr A. A. v.
Ruler. Hij bespreekt de eigen aspecten die
het theocratisch ideaal, zoals dit door Prof.
Van Ruler wordt voorgestaan, heeft voor positie ,van kerk en zending en haar verhouding
tot de overheid in Indonesië.

Dr M. VAN RHIJN:

Gedachten en gestalten
uit de Evangeliën
Deel I gebonden f4.90.
Deel II gebonden 0.90.
Menig modern mens heeft moeite om de Bijbel te begrijpen. Deze is immers ontstaan in
een tijd, die ver van ons afligt, in een geestelijk klimaat, dat ons vreemd is.
„Wie met de Bijbel niets weet aan te vangen,
ga met Prof. Van Rhijn eens op verkenning.
Hij zal zich gaan verbazen over de onmetelijke rijkdom van dit boek."
De Rotterd. Kerkb.

Dr A. A. VAN RULER:

De belijdende Kerk in de
nieuwe kerkorde

Gebrocheerd ƒ1.50. Getalsprijs 50-100 ex. á
ƒ1.25; 100 en meer ex. á f1.—.
Een voor leden en aanstaande leden van de
Ned. Herv. Kerk een belangrijke brochure,e
waarin alle gegevens over de nieuwe kerkord
zijn verzameld en besproken.

44

DE PREDIKING VAN HET
NIEUWE TESTAMENT
Een theologische commentaar onder redactie
van Dr K. H. Miskotte en Dr H. van Oyen.
Als nieuw deel is thans verschenen:

Dr P. A. VAN STEMPVOORT:

Oud en nieuw
De Brief aan de Galatiërs. Gebonden f7.50.
Intekenprijs f 6.50.
Inhoud:
De Strijdende Gemeente.
Kinderen van Abraham.
Kinderen der Vrijheid.
Literatuur.
Register van texten uit de Brieven van
Paulus, behalve die aan de Galatiërs.
Register van enkele belangrijke begrippen.
Verder zijn thans in deze serie verkrijbaar:

Dr E. L. SMELIK:

De weg van het Woord
Het Evangelie naar Johannes. Geb. f8.90.
Intekenprijs ƒ7.90.

Dr G. J. STREEDER:

De Gemeente in
Christus Jezus

Dr A. A. VAN RULER:

Het Apostolaat der Kerk en
het Ontwerp-Kerkorde
Gebrocheerd ƒ2.50. Getalsprijzen: 50-100 ex.
á f2.25; 100 en meer ex. á f2.—.
De schrijver wijst hier o.a. aan hoe de apostolische visie op het wezen der kerk, onder
invloed der wereldzending, is geboren.

Dr A. A. VAN RULER:

De vervulling van de Wet
Gebonden f15.—.
Een dogmatische studie over de verhouding
van openbaring en existentie. Een belangrijk,
zeer gedegen studiewerk voor studenten en
vak-theologen.

Dr E. L. SMELIK:

De Brief aan de Philippenzen. Geb. f3.75.
Intekenprijs ƒ3.25.

Het gesprek in de Pastorale
Theologie

Dr E. L. SMELIK:

De wegen der Kerk

Gebrocheerd f1.—.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van
het ambt van Hoogleraar en het Kerkelijk
Hoogleraarsambt aan de Universiteit van
Amsterdam.

2e druk. De Brieven aan Timothelis. De Brief
aan Titus. De Brief aan Filémon. Geb. f5.90.
Intekenprijs f5.25.

Dr P. A. VAN STEMPVOORT:

Deze serie is in de eerste plaats van belang
voor predikanten en verder voor ieder die op
enigerlei wijze in enigerlei vorm tot Bijbelverklaring wordt geroepen, o.a. kringleiders,
verenigingsleiders en -leidsters.
De ervaring leert hoe moeilijk het is een geschikte handleiding tot zulk werk te vinden.
Hier is zij.

Gebonden ƒ6.90.
„Voor de discussie inzake het probleem van
de oecumene levert dit boek een belangrijke
bijdrage. Maar voor de liefhebber van N.T.isch detailonderzoek valt er nog heel wat te
genieten, wat de moeite van het overwegen
meer dan waard is."
In de Waagschaal.
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Eenheid en Schisma

Dr H. DE VOS:

Inleiding tot de
Wijsbegeerte
Gebonden f9.90.
Een beknopte, eenvoudige, wetenschappelijk
verantwoorde inleiding tot de wijsbegeerte,
duidelijk voor beginners, onmisbaar voor studenten en andere studerenden.
Dit boek geeft de voor studenten in de theologie en voor studerenden die verplicht zijn
zich in de wijsgerige vraagstukken te verdiepen, zeer nodige kennis van de wijsgerige
vraagstukken, stromingen en stelsels.

Dr H. DE VOS:

Verdraagzaamheid

Gebrocheerd f1.—.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het
ambt van gewoon Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Dr W. A. VISSER 'T HOOFT:

Droefenis en grootheid
der Kerk

Dr H. DE VOS:

Het Christelijk Geloof

Gebonden f2.90. Vertaald door Mia Cramer.
Ingeleid door N. Stufkens.
Dit is de vertaling van een in Zwitserland
tot stand gekomen boek van de hand van de
bekende, toentertijd secretaris van de Wereldraad van Kerken. Het werd tijdens de oorlog
geschreven en is een heldere, pakkende inleiding in de hoofdvragen t.o.v. Kerk en
Wereld.

Een serie
TOELICHTINGEN
OP DE
HEIDELBERGSE
CATECHISMUS
die naar aard en opzet voor ieder
toegankelijk is en door haar
korte, bondige verklaring in zeer
ruime kring met vreugde zal
worden begroet.

Gebonden f8.90.
„Zoals we dit van de schrijver gewend zijn,
is dit boek een helder en logisch betoog. De
uitgaye is keurig verzorgd. Wie een goede
„lekendogmatiek" wenst, kan hier terecht, al
zullen ook vakmensen dit boek met vrucht
kunnen bestuderen. Zeer hoop ik dat vele
gemeenteleden het zullen kopen en lezen om
daardoor duidelijker misschien nog dan voorheen te weten wat het Christelijk geloof inMededelingenblad.
houdt."

Dr 0. Noordmans:
HET KONINKRIJK DER HEMELEN
Prijs, gebonden f3.90.
De bewerking van Zondag VII—XXII.

Dr G. Oorthuys:
DE SACRAMENTEN
Prijs, gebonden f3.90.
De bewerking van Zondag XXIII—XXXI.

Dr S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel:
HET GEBED
Prijs, gebonden f3.50.
De bewerking van Zondag XLV—LII.

.01
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Studieboeken,
Cafechisatieboekjes
enz.

CATECHISMUS of Onderwijzing in de Christelijke leer, die in de Nederl. Gereform.
Kerken en Scholen geleerd wordt. Met
teksten
f 0.21
25 ex. f4.75; 100 ex. f16.80.
A. HELLENBROEK: (Dusgenaamd Groot
Hellenbroek) Voorbeeld der goddelijke
waarheden voor eenvoudigen .... 3'0.371/2
25 ex. f8.75; 100 ex. f30.25.
Idem Idem, (Dusgenaamd Klein Hellenbroek)
..
f0.25
25 ex. f5.80; 100 ex. ƒ18A0.
KORT BEGRIP DER CHRISTELLIKE RELIGIE, met de voornaamste bewijzen der
Heilige Schrift en een aanhangsel over de
Wet des Heren ..
f0.15
25 ex. f3.50; 100 ex. f10.25.
Ds P. J. VAN MELLE: KORTE SCHETS DER
CHRISTELIJKE GELOOFSLEER,
4e druk
ƒ1.30
Dr P. A. VAN STEMPVOORT: NAAR HET
HEILIG AVONDMAAL, 8e druk f0.60
Aangevuld met de belangrijkste punten
uit de nieuwe kerkorde.
Dr H..BERKHOF en Dr N. M. H. VAN DER
BURG: BEKNOPT LEERBOEK DER
KERKGESCHIEDENIS VOOR HET
VOORTGEZET ONDERWIJS
Deel I en II in één band.
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Geb. f4.50

Deel I. Oudheid en Middeleeuwen.
Deel II. Van de Reformatie tot heden.
Prijs gebonden f2.95
Deel I is niet meer los verkrijgbaar.
Dit leerboek is de bewerking van het in
ons land allerwege gewaardeerde boek van
Dr H. Berkhof: Geschiedenis der Kerk.

R. L. CHAMBERS en K. D. ROBINSON:
SEPTIMUS.
Latijns leesboek voor beginnelingen. Bewerkt door Dr A. Samsom
f2.90

Dr A. SAMSOM en Dr G. J. DE VRIES:
GRIEKSE GRAMMATICA, 2e druk.
Gebonden f3.90

Dr A. SAMSOM en Dr G. J. DE VRIES:
OEFENBOEK BIJ DE GRIEKSE GRAMMATICA, 2e druk.
Gebonden f3.90
Dr J. ROELINK: Een honderdtal brieven uit
de correspondentie van Elbertus Leoninus.
Dissertatie. Bespreking van de in het Latijn gestelde brieven van deze Nederlander. Belangrijk voor de studie in Geschiedenis.
Ingenaaid f 10.—
Dr D. VERVEEN: METING VAN RODE
BLOEDLICHAAMPJES. Aan de hand van
dit boek wordt het in de geneeskunde mogelijk om op bloedpreparaten het volume
en de oppervlakte der rode bloedlichaampjes te berekenen.
Gebonden in linnen band f6.90

ZESTIG LEESSTUKKEN, ten dienste van het
onderwijs in de Vaderlandse Geschiedenis
op Gymnasia, H.B.S. en Kweekscholen,
bijeengebracht door Dr A. G. van Opstal
en Dr J. Roelink. Geb. in linnen band f4.90

f*
Het is een mooie taak,
maar ook moeilijk om elke week
weer opnieuw de kinderen
te boeien....
Vertelt U nu en dan eens met

* flanelbord
Kinderen en ouderen worden er
door getroffen.
*

Prijs per serie van 12 stuks

f 10.80
Per stuk

f 1.50
per plaat
Kent U deze hulp bij het
vertellen van de
Bijbelse Boodschap nog niet?
Vraag dan eens
inlichtingen bij de

Bij de N.Z.V.
kunt U de volgende
geschiedenissen op
flanelbord bestellen:
SERIE I
De Samaritaanse vrouw.
De blindgeborene.
Aan de Zee van Tiberias.
De barmhartige Samaritaan.
Paulus en Silas.
David en Bathseba.
Een plaat decors.
Naman de Syriër.
Elia te Zarfath.
Daniël in de leeuwenkuil.
2 platen over de Kerstgeschiedenis,
SERIE II
De roeping van Levi.
1-let dochtertje van Jairus.
De -voetwassing.
De Paasgeschiedenis.
De. gelijkenis van de Farizeeër
en de tollenaar.
De Schepping.
Jacob en Ezau.
4 platen over Jozef.
2 platen over Luther.
SERIE III
De twaalf-jarige Jezus in de
tempel.
Een plaat decors.
De Emmausgangers.
De verloren Zoon.
De vijf wijze en de vijf dwaze
maagden.
De bekering van Paulus.
De verspieders.
2 platen over Ruth.
2 platen over de Kerstgeschiedenis.
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c5eET IS DUIDELIJK:
DIT WORDT
EEN VAN DE
MEESTGELEZEN BOEKEN
VAN DIT JAAR!

M. E OUWEHAND:

WEERZIEN VAN HEILIGEN
INHOUD

Kleuter en geleerde
Eb en vloed
Reddende rechter
Koffer in depot
Grote dingen in
klein formaat
Zegen
De clou
Tussen de muren
De comediant
Lijf wachtallures
De draaiende spiraal
Incident
Helderziende
Geluk of genade?
Gedroomd geloof
Vreemde liturgie
Scherven, die geluk
brengen
Lood
Travestie
Copie van
een zelfportret

Gevat in meerkleurig omslag.

Gebonden ƒ5.90

Enerzijds is dit boek fel als een zweepslag, anderzijds zachtmoedig als de liefde. Het is een bijzonder
boek, dat alle elementen in zich heeft om een van
Neerlands meest populaire boeken te worden. Het
is knap van stijl en opzet.
Bekende Bijbelse figuren zijn hier bijeen in een
reunie en zij geven hun visie op de wereld van vandaag, op het Christendom van heden, op de wereld
zoals zij reilt en zeilt. En dit gebeurt zo raak, zo
inspirerend ook, dat ieder mens van deze tijd ontzaglijk veel aan dit boek heeft.
Er gaan heilige huisjes omver en ze hebben zich niet
ontzien, de heiligen, zo af en toe iemand op de
tenen te trappen. Dat was geen sadisme, maar liefde. Zij deden het alleen wanneer er iemand stond
te slapen in plaats van te waken. Want zij kunnen
niet toelaten dat iemand slaapt in deze halsbrekende wereld!
Wanneer U Uw leven of dat van anderen wilt verrijken,
bestel dan dit boek!

