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Uitgaven van G. F. CALLENBACH te Nijkerk. 

Margaret 	Comrie. De beste vondst. Uit het 
Engelsch door Hilda 	 f 1  80 

Gebonden in linnen band » 2.25 
Ernst Schrill. Robert Fahrenlgift. Een verhaal uit 

Rusland. Uit het Duitsch naverteld door Adelpha » 1.80 
Gebonden in linnen band » 2.25 

Armin Stein. Albrecht Drer. Een levensbeeld. Uit 
het Hoogduitsch 	 » 1  80 

Gebonden in linnen band » 2.25 
Armin Stein. Catharina von Bora. Het leven van 

Luthers huisvrouw. Uit het Hoogd. door Adelpha » 1.80 
Gebonden in linnen band » 2.25 

Armin Stein. Wonderbaar geleid. Het leven van Chr. 
F. Gellert. Uit het Hoogduitsch door Adelpha . . » 1.80 

Gebonden in linnen band » 2.25 
Armin Stein. Koningin Louise van Pruisen. Een 

levensbeeld. Uit het Hoogduitsch vertaald. Met een 
woord vooraf van J. P. G. Westhoff 	  1.80 

Gebonden in linnen band » 2.25 
Mevr. de Witt—Guizot. Charlotte de Laval en 

Louise de Colligny. Historische tafereelen. Uit het 
Fransch vertaald door Charlotte Smits. Met eene 
inleiding van P. J. van Melle 	 , 1  80 

Gebonden in linnen band » 2.25 
Adelpha. Stofgoud 	 » 1  80 

Gebonden in linnen band » 2.25 
Maclaine Pont. De ballingen 	 » 1  80 

Gebonden in linnen band » 2.20 
D. Alcock. Aan den Euphraat. Een verhaal uit Armenië. 

Vertaald door Adelpha 	 » 1  80 
Gebonden in linnen band » 2.30 

Marie Corelli. Heimwee. Naar het Engelsch door 
Adelpha 	 » 1  60 

Gebonden in linnen band » 2.— 
A. J. Hoogenbirk. Kinderen huns tijds. Een boek 

zonder hamen en jaartallen 	 » 1  50 
Gebonden in linnen band » 1.90 

De op den omslag geannonceerde boeken zijn niet in 
de prijsvermindering begrepen. 



G. F. Callenbach, 
Nijkerk, 

Hofleverancier. 

Recht aangenaam is het mij U wederom een nieuwen 
Catalogus mijner Zondagsschooluitgaven te kunnen aan-
bieden, vooral nu eene collectie bij mij verscheen, zoo uit-
gebreid, als nimmer te voren door mij werd uitgegeven. 
Niet minder dan 35 verschillende boeken en boekjes voor 
de jeugd zagen dit jaar bij mij het licht. Niettegenstaande 
aan inhoud en uitvoering wederom de grootst mogelijke 
zorg besteed is, zijn de prijzen toch uiterst laag gesteld, 
terwijl ook in dit opzicht voor groote verscheidenheid is 
zorg gedragen; de nieuwe uitgaven varieeren van f 0.071/2  
tot f 1.25. 

De reeds zeer lage prijzen worden voor uitdeeling nog tot 
op de helft verminderd. 

Enne bestelling van minstens 25 boekjes of platen in eens 
besteld, wordt beschowwd als te zijn voor witcleetiag en dus tegen 
halven prijs berekend. 

Wie in eens voor f 10.— bestelt en daarvoor dus slechts 
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/5.— betaalt, ontvangt bovendien nog een premieboek, 
wie voor f 20.— bestelt, ontvangt er 2, voor f 30.— 3 enz. 

Het premieboek voor dit jaar is 

De Martelaars der eerste Christengemeenten, 

DOOR 

G. C. HOOGEWERFF, 

een mooi boekwerk van 260 bladzijden, met fraai geïllustreerd 
omslag en 9 keurige platen van Witnt Steelink. Dit boek is' 
afzonderlijk verkrijgbaar voor den zeer lagen prijs van f 1.25. 

-Aan elke Zondagsschool in Nederland, wier hoofd zulks 
op een gedrukt formulier, voorkomende op pag. 15 van 
dezen Catalogus, aanvraagt, zend ik een gratis exemplaar 
van het boekwerk „Winterbloemen" in 2 deelen, waarin 
de boekjes van 12'h-60 cent zijn overgedrukt. 

Hoofden van scholen die een jaartijksche ttitdeeling vatn, 
boekjes houden worden in deze met hoofden van Zondags-' 
scholen gelijk gesteld. Op aanvragen, anders dan per 
formulier gedaan, of op die welke na 10 December inkomen, 
wordt geen acht geslagen. Dit formulier kan worden 
ingeleverd bij elken soliden boekhandelaar of ingezonden 
worden bij den uitgever met bijvoeging van 20 cent voor 
frankeerkosten. 

Meer dan één gratis exemplaar voor iedere Zondagsschool 
kan ik niet geven, daar deze boekwerken, samen ruim 1700 
bladzijden groot, zeer kostbaar, zijn; meerdere exemplaren 
zijn echter tegen den kostenden prijs, zijnde f 2,— voor 
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beide deelen of f 1,— voor één deel verkrijgbaar. Het 
eerste deel bevat de boekjes van 12',,-40 cent, ha 2e 
deel die van 50 en 60 cent. 

Ter inzage worden alle gewenschte ingenaaide boekjes 
franco toegezonden, mits men ze ook franco terugzende. 

Gebonden boeken worden niet ter inzage gezonden, daar 
de bandjes daardoor te veel lijden. 

N.B. De vele oplichterijen waaraan tegenwoordig ieder die zone 

artikelen publiceert, blootstaat, en waarvan de uitgever dezer 

boekjes ook reeds een en andermaal de dupe werd, deden 

hem besluiten, om aan hem geheel onbekende personen niet 

anders te verzenden dan tegen vooruitbetaling of als ver-

rekenpakket. 

Verklaring der Yarkortingem 
K. 	beteekent Kerstverhaal. 
P. 	» 	Paaschverhaal. 
G. 	 Geschiedenis, 't zij Vaderl. of Algem. 
Z. G. 	» 	Zendingsgeschiedenis. 
K. G. 	» 	Kerkgeschiedenis. 
J. 	» 	voor Jongens. 
M. 	» 	voor Meisjes. 

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

De met een * geteekende boekjes zijn dit jaar nieuw verschenen. 

Alle solide Boekhandelaren nemen bestellingen aan. 



Voor aitdeelingen *orden alle boekjes en platen, 
bij bestelling Van minstens 25 stuks, voor de helft 
der genoteerde prijzen geleverd. Bovendien wordt 
een fraai geïllustreerd premieboek bij elk bedrag 
Van f 	ge3toegd. 

Zondagsschooluitgaven 
VAN 

G. F. Callenbach te Nij kerk. 

Boekjes van 7112 cent 
metygenl. omslag en zwart plaatje. 

1 * Johanna. Dina's talenten. 2e dr. M. 
2 * Joshie. Een kindergebed. 2e dr. 
3 A. J. Hoogenbirk. De Prins van Shipoer. 4e dr. Z. G. 
4 Betsy. Immanuël, God met ons. 2e dr. K. 
5 J. Verhagen Jr. De apostel van het Noorden. 2e dr. K. G. 
6 E. J. Veenendaal. De grot der Hugenoten. 3e dr. K. G. 
7 C. P. Schattelndreiër. Het kind in de kribbe. 4e dr. K. 
8 C. 1'. Sehiittelndreiër. De Heer verlaat de zijnen niet. 4e dr. 
9 T. M. Looman. De kleine kersverkoopster. 3e dr. M. 

10 Betsy. Wat deed Jezus voor u ? Wat doet gij voor Hem? P. 

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

11 * Johanna. Vreest niet. 2e dr. P. 
12 G. L. Kansen. Het nieuwe leven. 2e dr. P. 
13 * P. J. Kloppers. In den strik. 2e dr. J. 
14 * Betsy. Oom Frits of het gouden tientje. 3e dr. 
15 A. J. Hoogenbirk. Verloren tot behoud. 2e dr. J. 
16 Johanna. Niet snoepen. Een Kerstverhaal op waarheid gegrond. 

2e dr. K. 
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17 Johanna. Vrede op aarde. 3e dr. K. 
18 Corna. De overbuurtjes of verschillende rijkdom. 2e dr. M. 
19 Betsy. De drie wenschen. 2e dr. M. 
20 Betsy. Laura 2e dr. P. 
21 Johanna. Waarom niet tevreden. 2e dr. M. 
22 Adelpha. Gij gaat vele muschkens te boven. 2e dr. M. 
23 J. Verhagen Jr. Hendrik Voes. 4e dr. K. G. 
24 Johanna. Vaders laatste woord. 2e dr. 
25 Betsy. Piet en Pietje. 2e dr. J. 
26 Elisabeth. Krukken Jan. 2e dr. J. 
27 Betsy. De gelijkenis van den Zaaier. 2e dr. 
28 Betsy. Draagt elkanders lasten. 2e dr. 
29 E. J. Veenendaal. De erfenis van den Camisard. G. 
30 C. P. Schiittelndreiër. Iets voor jeugdige vrienden en 

dinnen der Zondagsscholen. 10 dr. 

"73̂   

aa 

0 
rt 
CD 
CD 

r. 
Boekjes van 15 cent 

met geïll. omslag en plaatje in kleurendruk. 
co 

36 * Wilh. Riem Vis. De schat van den visscher. 	 crn 
37 *Johanna. Het licht der wereld. P. 
38 * Betsy. Grootvaders bril. 2e dr. J. 
39 Betsy. Mijn zusje. 2e dr. 
40 Julius. Emil Hartman, of hoe een jongen die hart had, een a, 

man werd die durfde. J. 
41 Johanna. Fientjes plaaggeest. 
42 Adelpha. Met goedertierenheid getrokken. 
43 A. J. Hoogenbirk. Zwarte Keetje. 2e dr. M. 
44 A. J. Eloogenbirk. De droeve vioolspeler. 2e dr. J. 
45 Betsy. Hoe een stuivertje rollen kan. 2e dr. 

ce 

co 

cpn 

P 

9 
ts 
CA 

CD 
vrien- 

ts) 

Di 

Boekjes van 121,2 cent 
met geïll. omslag en plaatje in kleurendruk. 

31 *Johanna. God verhoort het gebed. 
32 C. P. Sclattelndreiër. Het gezegend Kerstfeest. 5e dr. K. 
33 * Betsy. Gabriël, de kleine Evangelist. 3e dr. 
34 * A. J. Roogenbirk. Onverwacht en ongedacht. 3e dr. J. 
35 *Elisabeth. Grootjes Kerstgeschenk. 2e dr. K. 
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Boekjes van 171!2 cent 
met geïll. omslag en plaatje in kleurendruk. 

a 46 Wilh. Riem Vis. Groote gevolgen van een klein kwaad. M. 
o 47 Johanna. Geen kerstboom. K. 
g.,  48 Elisabeth. Brommige Teun. 
• 49 Vaucher. Het Kerstfeest der uitgewekenen (behalve gekleurd 

plaatje nog 4 illustraties tusschen den tekst) G. 
50 Johanna. Geef ons heden ons dagelijksch brood. 

12551 Elisabeth. Toch gelukkig. 
"1".  52 Betsy. Ida's eerste prijs. M. 
• 53 Betsy. Arnold en Karel. J. 

cd 

1.s? 	 Boekjes van 20 cent 
met geïll. omslag en 2 plaatjes. 

Vs: 54• 	*Ifora. Arie's preek. 
60 55 * Johanna. Hoe Suze zachtmoedigheid leerde. 
to 56 * Johann/. De gestolen konijntjes. J. 
M 57 *Elisabe:;h. Hun afscheid. 
o 58 Elisabeth. Het lied der Engelen. 2e dr. K. 

59 Johanna. Moeders lieveling. 
60 H. J. v. Lummel. Heiligerlee. G. 
61 Johanna. Tante Martha's Paaschgeschenk. M. 

in 

0 

N  
V) 	Geschiedenissen uit den Bijbel. 
... 	 Prijs 20 cent 
.9 Elk boekje met 4 gekt. plaatjes en geM. omslag in klenrendr. 
0  Deze boekjes zijn voor de jongere leerlingen der Zondags- 
O scholen geschreven. cd 
• 62 Geertruida. -De Kerstgeschiedenis aan onze kinderen verteld. 
to 63 ), 	's Heeren vroegste levensjaren. 

	

-9,  64 	79 	 Elia, de strijder voor Gods eer. 
Tv' 	97 

	

65 	 Jacob, strijder en overwinnaar. .,..  2 66 Adelpha. Abraham, de vriend van God. 

	

67 	I f 
	Mozes, de getrouwe dienstknecht des Heeren. 

	

68 
	

David, van herdersknaap tot koning. 

	

69 	f 
	Jona, een profeet tegen zijn zin. 

	

70 	,, 
	Daniël, of God is getrouw. 

	

71 
	

Esther, uit de ballingschap op den troon. 
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Boekjes van 25 cent 
met geïll. omslag en 2 plaatjes. 

72 *11a. De kleine blinde Nelly. M. 
73 *A. J. Hoogenbirk. De jonge vluchteling. 3e dr. K. G. 
74 * Betsy. Rika en haar buurjongen. 2e dr. K. 
75 H. J. v. Lummel. De inneming van den Briel. G. 
76 Betsy. Het Oostersche nichtje. P. 
77 Betsy. Tennis Baan. 2e dr. 

Boekjes van 30 cent 
met geïll. omslag en 3 plaatjes in kleurendruk. 

78 * Wilh. Riem Vis. Hoe Fanny gelukkig werd. 
79 * Johanna. De drakenhoeve. 
80 Elisabeth. Nergens thuis. 
81 Elisabeth. De kleine zendeling. 
82 Johanna. Echte Jongens. J. 
83 Betsy. Wouter Mastberg of een dubbel geboortefeest. P. 
84 Betsy. Weldoen zonder geld. 2e dr. M. 

Boekjes van 35 cent 
met geïll. omslag en 3 plaatjes in kleurendruk. 

85 * Wilh. Riem Vis. Door vele tegenspoeden tot groote rijkdom. M. 
86 Wilh. Riem Vis. Keesje de zandman. 	 cp 
87 A. J. Hoogenbirk. Wakker in alles. G. co 88 A. J. Hoogenbirk. Te rechter tijd gegrepen. G. 	 tra co 89 Betsy. Ter elfder ure. J. 
90 Wilh. Riem Vis. Door een onzichtbare hand geleid. 
91 A. J. Hoogenbirk. Door strijd en lijden. K. G. 
92 A. J. Hoogenbirk. Charlotte, of grootheid en godsvrucht. M. cT 
93 J. Keuning. De Vogelkoning. Een verhaal uit den tachtig-

jarigen oorlog. 
94 A. J. Hoogenbirk. Elk zijn werk. De geschiedenis van een 7n-

droomer (met 2 plaatjes). 
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Boekjes van 40 cent 
met geïll. omslag en 3 plaatjes. 

‘2' 95 A. J. Hoogenbirk. Mijn wegen zijn niet uw wegen. 
, 96 * Wilh. Riem Vis. Zwak en toch machtig. J. 
▪ 97 H. J. v. Lummel. Het zegevierend Alkmaar. 2e dr. G. 

98 R. J. v. Lummel. Waterloo. 2e dr. G. 
o 99 Betsy. Dora en Lize of De kleine bewerkster van een groot 
• geluk. M. 
(1) 100 Wilh. Riem Vis. In de bosschen v. Florida. J. 
aai 101 J. R. v. Linschoten. Theodoor Morunger of de bestrijder van 

den aflaathandel in Beijeren. 2 dr. (vroeger 60 ct.) (1 pl.) K. G. 
(5  102 A. J. Hoogenbirk. De Noorsche Prins. (1 pl.) G. 

13'103 G. C. Hoogewerff. De priester van Pele. Een historisch ver 
aai 	haal uit de geschiedenis der Zending. (1 pl.) Z. G. 
'42 104 Josine. Willem en Gretha. (1 pl.) 

Boekjes van 50 cent 
o .h4 

met geïll. omslag en 3 plaatjes. 
• 105 * Wilh. Riem Vis. Rijken en armen ontmoeten elkander. 

.W 106 * G. C. HoogewerfF. Blandina en Ponticus. 2e dr. K. G. 
49 107 * G. C. Roogewerff. Polycarpus, bisschop v. Smyrna. 2e dr. K. G. 

108 * G. C. Roogewerff. Ignatius, bisschop van Antiochië. 2e dr. K. G. 
c't 109 A. J. Roogenbirk. Om een keizerskroon. G. 
2 110 A. J. Hoogenbirk. Behouden -- ook voor altijd. J. 
42, 111 J. P. v. d. Maas. Kindergedichtjes (met 6 gekl. plaatjes). 

Boekjes van 60 cent 
met geïll. omslag en gekleurde plaatjes. 

g Al deze boeken zijn ook gebonden verkrijgbaar tegen 25 cent 
• verhooging per Ex. voor het binden in fraai linnen stempelband. 

▪ 112 * A. J. Hoogenbirk. Morgenlicht en middagzon. G. 
42  113 * G. van As. De broeders. G. 
• 114 * P. Brouwer. Dagen van duisternis. G. 

115 P. Brouwer. De kinderen van den predikant. G. 
116 1'. J. Buisman. In eere hersteld. G. 
117 Gooszen Schaffer. De Hofprediker van den Prins. G. 
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118 De firma Jacob Vreeswijk, door den schrijver van Selcart. 2e dr. 
119 G. C. Roogewerff. De vrijbuiters van Kennemerland. 
120 De klerk van den inquisiteur, door den schrijver van Selcart. 
121 W. Brockhans. Robert. Een verhaal uit den Duitschen ocr 

boerenkrijg. 
122 Wilh. Riem Vis. De pelgrim. Een verhaal uit den laatsten 51.)  

hongersnood in Rusland. 
123 Elisabeth. 't Blijft Oranje Boven. Prachtuitgave. Met omslag act  

en 1 plaat in kleurendruk en 5 platen in tintdruk. 
No. 123 is niet gebonden verkrijgbaar. 

rn rn 
co 

124 Hesba Stretton. De leerjaren van Timotheus Breedvelt (band 
25 cent). 

125 Van Stuijvenberg. De drie Schoolmakkers. Met geïll. omslag g 
en 2 platen. J. 

Een Gulden. 
126 Coma. Verschillende werkkring. Met een illustratie van g 

Wenckebach, en eene fraaie randversiering op elke pagina. 
(Band 50 cent.) M. 

Een Gulden 25 cent. co 
127 * G. C. Roogewerff. De martelaars der eerste Christen- Á. 

gemeenten. 2e dr. Met 9 illustraties van Wilm Steelink. K. G. — 
128 Herinneringen of de stem eener ontslapene moeder. Uit het 

Engelsch (band 50 cent). M. 

Een Gulden 50 cent. 
129 Deboral Alcock. In 's konings dienst. Geïllusteeerd met 4 

platen (band 40 cent). J. 
130 Adelpha. Kijkjes naar binnen en naar buiten (band 40 cent). g 
131 Pansy. Rebecca en hare omgeving. M. 
132 Emma Marshall. Lettice Mainwaring (band 40 cent). M. 	c 
133 Emil Frommel. Volksverhalen. 
134 A. Verhorst. De Hellebaardier van Enkhuizen. Met 4 platen. J. 
135 Mirjam of de kracht der waarheid. Uit het Engelsch door 

GA. JASPERS. M. 

Boeken van 75 cent. 
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Een Gulden 80 cent. 
• 136 Kathleen. Een verhaal uit het Iersche volksleven van onze 
o. 

	

	dagen, door de schrijfster van Serge Batourine (band 45 
cent). M. 

• 137 Alexandra, of de macht der liefde, door de schrijfster van 
Serge Batourine (band 45 cent). M. 

138 Jacobshagen. Licht van boven. M. 

rd) , (4( 	Om aan veler verlangen te voldoen, stel ik voor 
t/2 	 uitdeeling bovenstaande werken ook tegen halven prijs 

verkrijgbaar, op de voorwaarden in de voorrede van dezen cata-
logus vermeld. 

Voor gebonden exemplaren wordt de prijs verhoogd met het 
aai volle bedrag van den band dat achter elk boek, dat gebonden 
2...)  verkrijgbaar is, genoteerd staat. 
0 
til 

tin 

Zes zeer fraaie Boekjes 0 
cn 	 elk met 4 lieve plaatjes. 

Bijschriften van JOHANNA. 

C \ 	 Prijs 40 cent per stel van 6 boekjes. 
co 
• Als vervolg van de zes boekjes voor de kleintjes, met bijschriften 
1;,' van Ds. van Melle, waarvan de aanzienlijke oplage geheel is uit-
.9 verkocht, bied ik thans deze tweede serie van 6 boekjes aan. De 
E uitvoering is aanmerkelijk fraaier dan van de vorige serie, de 
O • bijschriften zijn recht kinderlijk en eindigen met een versje. 
• Zeer geschikt om de belooningskaartjes te vervangen of om 
to uit te deelen aan de kleintjes. 

139 Een zachtmoedige geest. 
140 Gehoorzaamheid. 

a) 	141 God is overal. 
r.7,› 	142 Het goede zaad. 
122 	143 Al doende leert men. 

144 Mijne lammeren. 
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Bijbelsche Geschiedenissen ,15  
aan kinderen verhaald, 	 er 

cp 
CA 

door C. F. SCHOTTELNDREEM. r.p. 
1 ,.• .:-.: 
o (4). 

Voor School en Huis. 	 0 
Met vijftig illustraties in tintdruk tusschen den tekst. r, 

N P 
Prijs 45 cent. 	 0 o 

	  g 0 „ .  
Juist voor het afdrukken van dezen Catalogus kocht ik 5. -d,- 

nog aan van de firma Knierum & Duijm te Gorinchem: g, gl” 
.-,. . 

Vertellingen voor het kleine Christenvolkje, o  tra t%) o cil 
elk met 6 gekleurde plaatjes. 	 n. • 0 I. Opwekking van Tabitha. 	 pix.- .... 

II. Filippus en de kamerling. 	 < o —. 
III. De jeugd van Maarten Luther. 	 o o o 
IV. De jeugd van Jozef. 	 '0 x` 
V. De geboorte van den Heere Jezus. 	 ri. ,... 

P 
 ri 

0

g 
cp VI. Een zwarte bisschop. 	 rn 

Prijs per stuk 10 cent.  
co 

Deze zeer aardige boekjes worden voor de laagste klasse 	cD .-) 
zeer aanbevolen. 	 0. 

Einde November verschijnt: 

DE VREUGD TEN TOP! 
Een herinnering aan de blijde Septemberdagen van 1898. 

Voor het jonge Nederland, 

door BETSY. 
Prijs 10.50; bij 25 Ex. á 1 0.40; keurig geb. Ex. t 0.75 p. stuk.. 

Dit zeer fraai uitgevoerde en prettig geschreven boekje zal 
een blijvende herinnering zijn aan de zi56 eenige feesten, dit jaar 
in geheel Nederland gevierd. Het zal nog na jaren aan kinderen 
en kindskinderen getoond worden om die eenig denkbeeld te 
geven van al het thans genotene. 
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Bijbefsche en Zendingsplaten 
met bijschriften uan i-kdelpha. 

le SERIE. 

• Z ZWARTE PLATEN. 
to 	 Prijs 5 cent per stuk. 
a> ▪ Kerstplaat. 
ta II. De verschijningen des Heeren aan Maria Magdalena en aan 

de Emmausgangers. 
III. De profeet Elia in twee tafereelen. 

Irs IV. De geschiedenis van Jozef in 4 tafereelen. 
o ▪  V. Zendingsplaat uit de warme luchtstreek (Afrika en China). 
t: VI. Zendingsplaat uit de koude luchtstreek (Labrador, Groenland 
co 	en Patagonië). 
b%)  

2e SERIE. 

GEKLEURDE 13MBELLSCHE PLATEN. 
Prijs 10 cent per stuk. 

De Nos. 1-6 zijn ook ongekleurd á 6 cent verkrijgbaar. 

Indien bij de bestelling niet uitdrukkelijk vermeld staat »onge- 
o • kleurd«, worden de gekleurde platen gezonden. Ook gelieve men 
o' bij bestelling steeds op te geven eerste of tweede serie. 

t I. Abraham. 	 VI. Esther. 
t II. Mozes. 	 VII. Jacob. 

• III. David. 	 VIII. Elia. 
IV. Jona. 	 IX. 's Heeren vroegste 
V. Daniël. 	 levensjaren. 

'71")  Deze 2e serie platen is vervaardigd met het oog op de kleinste 
Vs kinderen, die niet kunnen lezen, zoodat de onderschriften niet 
4:2 zoozeer voor de kinderen, maar meer voor de ouders bestemd 
• die er den kleinen van kunnen vertellen. 

f) De gekleurde uitgave van No. 1 en 2. is uitverkocht, deze platen zijn 
dus slechts ongekleurd verkrijgbaar. 
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Voor onderwijzers aan Zondagsscholen en Chr. dagscholen 
zoowel als voor de godsdienstoefening in het huisgezin, is de 
beste en goedkoopste handleiding: 

Nissen's Practische Handleiding 
bij het onderwijs in de 

13IJF3ELSCHE GESCHIEDENIS, 
DOOR 

L. H. F. & K. F. CREUTZBERG-. 
2 deelen. 0. en N. Testament. 

Vierde druk. — Goedkoope uitgaaf. 
De prijs der beide deelen, samen 980 pag. post 8° formaat, is 

slechts f 2.40; gebonden in twee fraaie linnen banden f 3.—. 
Natuurlijk wordt dit reeds zoo buitengewoon goedkoope werk 
niet voor halven prijs gegeven. 

Gratis „Winterbloemen", 

Gedurende enkele jaren is door mij aan alle hoofden van Zon-
dagsscholen in Nederland gratis aangeboden een ex. van het wel-
bekende boekwerk »WINTERBLOEMEN<; telkenjare een, nieuwe 
serie, bevattende al de in dat jaar verschijnende Zondagsschool-
uitgaven. 

Recht aangenaam waren mij de talrijke bewijzen van waar-
deering die mij van verschillende zijden gewerden, maar ook 
kwam ik dikwijls tot zeer onaangename ervaringen. Van mijne 
gratis aanbieding toch werd door velen schromelijk misbruik ge-
maakt. Niet steeds was in den drukken verzendingstijd controle 
mogelijk en daardoor kwamen velen op onrechtmatige wijze in 
het bezit van dit boekwerk, waarvan de uitgave ieder jaar kost-
baarder wordt. 
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Wat was hiervan het gevolg? 
Dat juist zij, voor wie het boek bestemd was, teleurgesteld 

moesten worden, omdat de geheele voorraad was uitgeput. 
Een ander bezwaar, doch van minder ernstigen aard, ontstond 

doordien men het boek als een premie ging beschouwen, en dus 
het doel niet begreep. 

Meermalen bleek dit uit aanvragen, die Cd tegelijk met de be-
stelling geschiedden, Cd somtijds een of twee dagen voor 't Kerst-

-feest gedaan werden. 
't Is daarom niet onnoodig om nogmaals het doel, beoogd met 

»WINTERBLOEMEN«, duidelijk uiteen te zetten. 

Voor iedere school waar jaarlijks uitdeeling gehouden 
wordt van Christelijke boekjes is één exemplaar beschikbaar 
opdat men, alvorens te bestellen, kennis kan maken met de 
verschillende nieuwe uitgaven, die door mij in den handel 
worden gebracht. Men kan dan met den inhoud der nieuwe 
boekjes kennis maken en geheel volgens eigen oordeel be-
stellen. Aangezien het boek reeds in November verschijnt, 
heeft men behoorlijk tijd om de boekjes te lezen, hetgeen 
dikwijls niet het geval is, wanneer men ze ter inzage ontvangt. 

Ook dit jaar wensch ik »WINTERBLOEMEN«, dat aanmerke-
lijk uitgebreider wordt dan vorige jaren, en evenals verleden jaar 
in twee deelen verschijnt, weder beschikbaar te stellen. 

Om nu aan de genoemde en meerdere misbruiken en verkeerde 
opvattingen een einde te maken, heb ik besloten geen ex. af  te 
zenden dan aangevraagd op nevensgaand volledig ingevuld biljet. 
Dit biljet moet zoo spoedig mogelijk, uiterlijk vóór den 10den 
December, aan een solieden boekhandelaar of, met bijvoeging 
van f0,20 voor portkosten, aan den uitgever worden opgezonden. 
'alen ontvangt dan „Winterbloemen" gratis en. franco. 

Na 10 December wordt geen enkel present-ex. meer verzonden; 
mochten dan nog ex. over zijn, dan zijn die à fl,— per deel te 
bekomen, hetgeen ook de prijs is waarvoor zij, die geen aanspraak 
hebben op een present ex., het kunnen bestellen. 



Ondergeteekende 	 
Hoofd der Zondagsschool 

	

Chr. School 7 	
3) 

te 	  4) 

verklaart dat genoemde school 	 5) leerlingen heeft, 

onder welke eene jaarlijksche uitdeeling van boekjes gehouden 

d 	wordt, 

ar m 8 en verzoekt den uitgever G. F. CALLENBACH te Nijkerk haarar r  ) 
04 ,-1 
0 	een ex. »WINTERBLOEMEN« te doen toekomen door tusschen- 

waarvoor hier- 
komst van den boekhandelaar 	 3) 2)  

(ll 	bij f 0,20 aan postzegels voor portkosten is bijgevoegd. +-) 

rtl 	
Verder verklaart zij  2) dat van deze aanvrage mededeeling ge- 

0 	daan is aan het personeel of de medewerkers der school, met de 

• ,-,-( <„ 	opmerking dat voor genoemde school geen present-ex. meer mag 

Q) 
N 	worden gevraagd, en dat geen meerdere ex. hetzij bij den uit- 
0 	 he 	.. 
'ij 	gever hetzij bij een boekhandelaar door haam .r  -) zijn aangevraagd. 

0 
be 	Woonplaats en nauwkeurig 	 Handteekening 

adres van den aanvrager 
ej  de aanvraagster 
i4 

1) Duidelijk geschreven naam. 
2) Een van beide doorhalen. 
8) Zoo mogelijk de naam der school. 
4) Nauwkeurig adres der school, zoowel plaats als straat o. a., met huis-

nummer. 
5) Getal leerlingen. 

1) 



Vereeniging Christelijke Bibliotheek. 

Programma voor den 2en Jaargang. 
A. Brummelkamp, Voor het Gemeene-Best. D. Alcock, Aan den 

Euphraat. Ch. Dixon, Eerstelingen van den oogst. Armin 
Magister Philippus Melanchton. Dr. P. van Gheel Gildemeester, 
Thomas Carlyle. Ds. P. J. van Melle, De koninklijke wet. 
Dr. H. M. van Nes, John Bunyan. 

Het lidmaatschap bedraagt f 5.— per jaar. Daarvoor ontvangt 
men minstens 100 vel druks (1600 bladzijden) in stevige omslagen 
netjes aan deelen ingenaaid, zoodat b.v. een boek van 160 bladz. 
den leden slechts 50 cent kost. Fraaie linnen stempelbanden ver-
hoogen den prijs met 35 cent per deel. Mochten bovengenoemde 
boeken te zamen geen 100 vel bedragen, dan wordt aan dit program 
nog een boekwerk toegevoegd. Zoo ontvingen b.v. de leden van 
den eersten jaargang voor hun f 5.— contributie 7 werken die 
samen 103 vel telden, zoodat bij de reeds zoo goedkoope boeken 
nog 3 vel gratis gegeven werd. Niet-leden betaalden voor deze 
boeken f 9.20, welke prijs nog laag te noemen was. 

Na de verschijning van het 40e vel wordt over de jaarcontri-
butie beschikt, en na de verschijning van het laatste deel over 
de banden. Alleen door bedanken vóór of met het einde van den 
loopenden jaargang houdt men op lid te zijn; wie niet bedankt 
blijft ook het volgend jaar lid. 

De Vereeniging herdrukt geen reeds bekende boeken, maar 
levert haren leden steeds geheel nieuwe lectuur. 

Inteekenbilj et. 
Ondergeteekende verklaart hierbij, tot wederopzegging toe lid 

te worden der Vereeniging Christelijke bibliotheek, tegen een 
contributie van f 5,— 's j aars op de voorwaarden in het prospectus 
omschreven, en wenscht de boeken dier Vereeniging bij verschijning 
ingenaaid, gebonden 1) te ontvangen door den boekhandelaar 

	  te 	  

Woonplaats en datum. 	 Naamteekening. 

') Wat niet verlangd wordt door te halen. 



Emma Marshall. Kinderen van één Vader. Naar het 
Engelsch, door Adelpha 	. . . . . . . . . . f 1.50 

Gebonden in linnen band » 1.90 
A. L. 0. E. Ballingen in Babel. Uit het Engelsch, 

door A. van Os 	 » 1  50 
Gebonden in linnen band » 1.90 

A. L. 0. E. De Herder van Bethlehem. Uit het 
Engelsch, door A. van Os 	 » 1  50 

Gebonden in linnen band » 1.90 
Ernst Schrill. Uit Ruslands steppen. Uit het Hoogd. » 1.50 

Gebonden in linnen band » 1.90 
P. Alone. Overwonnen — toch Overwinnaars. Vrij 

naar het Fransch door Cornélie Daubanton. Met 
een voorrede van Prof. Is. van Dijk 	 » 1  50 

Gebonden in linnen band » 1.90 
Armin Stein. Paul Gerhardt. Een levensbeeld. Uit 

het Hoogduitsch 	 » 1  50 
Gebonden in linnen band 1.90 

Armin Stein. Maarten Luther en Graaf Eberhard 
van Erbach. Uit het Hoogduitsch . . . . . . . 

Gebonden in linnen band 
Ernst Schrill. Hedwig. Een verhaal uit Rusland 

Gebonden in linnen band 
Anna Bowman. Twee jongens op reis of de zee-

roovers van de Oost. Uit het Engelsch door Ga. 
Jaspers. Derde druk. Met zes platen 

Gebonden in linnen band 
F. B. Meyer. Israel een vorst Gods. Uit het Engelsch. 

Met een voorrede van H. Pierson 
Gebonden in linnen -band 

Budolph Sohm. De geschiedenis der kerk in hare 
grondtrekken geschetst. Uit het Hoogduitsch ver-
taald door L. H. F. A. Faure. Met een voorrede 
van Prof. Kleyn 

Gebonden in linnen band 
G. C. H(oogewerff.) Een Schipbreukeling. Een ver-

haal voor Jongelieden. Met 8 platen 
Gebonden in linnen band 

3. W. A. Notten. De staf des pelgrims 
Gebonden in linnen band 

Cornelia. Zaaien en Oogsten. Opnieuw bewerkt door 
Adelpha. 3e druk ... . . ... . . . . . 

Gebonden in linnen band 

1.50 
1.90 
1.50 
1.90 

1  50 
1.90 

1  50 
1.90 

1  50 
1.90 

1  50 
1.90 
1  50-
1.90 

1.50 
1.90 



Cornelia. De oude Bijbel. Een verhaal voor jonge- 
lieden. 5e druk 	 f 1  50 

Gebonden in linnen band » 1.90 

Al eid a. Een oorspronkelijk verhaal door Johanna » 1.00 
Gebonden in linnen band » 1.50 

A. Brummelkam.p. Voor het Gemeene Best . . . . » 1.00 
Gebonden in linnen band » 1.40 

J. E. Schrtider. Voor de praktijk des Christelijken 
levens 	 » 1  00 

Gebonden in linnen band » 1.40 

Dr. A. J. Th. Jonker. Beter dan Robijnen . . . . » 1.00 
Gebonden in linnen band » 1.40 

J. J. L. ten Kate. Op 's levens tweesprong. Woor-
den van raadgeving en bestuur aan jonge lieden, 
bij hunne intrede in de waereld 	 » 1  00 

Gebonden in linnen band » 1.50 

E. Nijland. John Williams, de apostel van Polynesië » 0.60 
Gebonden in linnen band » 1.00 

Otto Stockmayer. Gedachten over den profeet Elia. 
Met een woord vooraf van Ds. Berkelbach van der 
Sprenkel 	 »  0  65 

Gebonden in linnen band » 0.90 

P. J. van Melle. Korte schets der Christelijke 
Geloofsleer. 2e druk 	 » 1  00 

Nicolaas Beets. Geschenk aan jonge lidmaten der 
Gemeente van Christus. 6e druk 	  » 0.60 

Gebonden in linnen band » 0.90 

Havergal. Geheel voor den Heer. 2e druk . . . . » 0.65 
Gebonden in linnen band » 0.90 

Havergal. De lichtende ster in de duisternis . . . » 0.65 
Gebonden in linnen band » 0.90 

Havergal. Koninklijke bevelen of Morgengedachten » 0.65 
Gebonden in linnen band » 0.90 

Havergal. Koninklijke gift of Avondgedachten . . » 0.65 
Gebonden in linnen band » 0.90 

Korte levensschets en briefwisseling eener vroeg 
ontslapene 	 » 0  50 

Gebonden in linnen band » 0.90 
Herinneringen voor kranken en lijdenden. 13e druk. 

Prijs f 0.25 ; 25 ex. f 5.—; 50 ex. f 8.50 ; 100 ex. f15.—. 
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