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zulke boeken leest zal merken dat hij, geen
moeite doende, al spoedig 't een met het ander
is bijzonder geschikt voor 't verwarmen van
verwart en ten slotte niet goed meer weet
wat hij gelezen heeft.
' ülaanda»' 3 November des middags 2 uur zal, zoo de Heere wil, Jhr. Mr. W. H. BE Kerken en Scholen, daar de buitenlucht in
Wie zoo lezen wil dat hij er wat aan heeft,
SAYORIVIN LOHMiN A z , benoemd tot Buitengewoon Hoogleeraar in de juridische faculteit, de Kachel verhit wordt en deze naar verkiezen
op een willekeurig aantal plaatsen kan ontmoet dan ook meer doen dan enkel zien wat
met het houden eener rede, zijn ambt aanvaarden.
snappen, waardoor een flinke circulatie beHeden overleed tot diepe droefheid
er staat.
J. WOLTJER, Rector.
vordert en de ruimte bijna gelijkmatig en tevens
van ons en onze Kinderen, onze geliefde
Gij wilt b. V. wat meer weten van onze geaangenaam verwarmd wordt,
Dochter
schiedenis dan gij nu weet, en hebt een boek
gevonden, waarin gij meent dat veel staat wat
MARIA,
MEIJLINE & PIERON,
goed voor u is. Wat moet gij nu doen ?
in den oudmiom van 24 jaar.
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Fabrikanten,
Rozengracht 10, Amsterdam,
Meestal is het verkeerd zoo'n boek aanstonds
E. VAN AKEN, '
DER
van 't begin tot het eind uit lezen. Veel beter
H. VAN A K E N Bij J, A. WORMSER, te Amsterdam, verscheen:
is dat gij tracht eerst een overzicht over het
MlGCHELSEN.
geheel te krijgen, wat gemakkelijk gaat als gij
Harderwijk, 26 Oct. 1890.
de inhoudsopgaaf leest, die voor of achter 't
zijn steeds voorhanden alle soorten BIJBELS, TESTAMENTEN,
boek is te vinden. Dan weet ge in groote
DOOR
PSALMEN
enz.
trekken waar het over loopt.
Het best is nu — e n dat gaat makkelijk —
een gedeelte, natuurlijk beginnende met het
(72 pagina's groot 8».) Prijg ƒ 0.50.
begin te nemen en dat te lezen. Niet gehaast
maar bedaard aan. Zijt ge nu gekomen tot
Dezer dagen verschijnt:
een plaats waar de schrijver over iets nieuws
Soms
kan
het
ons
wel
eens
te
moede
worwelke maar EENM44l PER WINTER
begint, te spreken, leg dan 't boek ter zijde en
zeg : nu zal ik eens mijzelf vertellen wat ik den, of het schrijven van een opwekkend
woord, om de behoeften en belangen van het
worden aangelegd
gelezen heb.
Studie-fonds aan te bevelen, een nuttelooze,
Dat doende nu, komt ge, althans in het of ten minste een overtollige taak is. Als wij
in verband met liet Kerkbegrip,
eerst, meestal tot een vreemde ontdekking, juist 't meeste aandringen op hulp, ontvangen
DOOR
die nu juist niet zoo aangenaam is. Gij be- wij dikwijls 't minste antwoord. En als wij
verschillende
merkt namelijk, dat het ver van gemakkelijk eens wat minder ijverig zijn in 't aanbevelen,
gaat weer te geven wat gij gelezen hebt. Ge worden wij soms 't meest door eene verrassende
Christel. Geref. Predikant te Franeker.
zijt veel te gauw uitgepraat. Hoe komt dat ? vriendelijke gave, of een bemoedigend woord
154 bladz. dvuks.
Frijs 9 0 Cents.
Wel, ge zijt veel van 't gelezene al aanstonds verrast en gesterkt.
liCidm.
D. DOJifllER.
weer vergeten, vooral beschrijvingen van perEN
Het is trouwens ook maar goed, dat wij in
sonen, landschappen en plaatsen; ook redeWat een pracht!
neeringen en gevolgtrekkingen, 't Scheelt na- onzen ijver en bij al ons werken gedurig
tuurlijk veel welk boek men leest. Een dat ge- teleurgesteld worden, opdat wij nimmer den
• B gf^ B^ mw
Wat een Ideinood! Wat Goedkoop!
schiedenissen behandelt is natuurlijk het ge- waan zouden voeden, dat de dienst der barmmakkelijkste, en daarom doet men het wijst, hartigheid om onzentwil voorspoedig gaat, of
wel door ons toedoen vertraagd wordt. De
Wie heeft nog geen kennis gemaakt met het
daarmee te beginnen.
Heere neemt ook in dezen dienst redenen uit
pakket van den boekhandelaar W,M.HEIJL?
Hoe moeilijk het is iets weer te geven dat zich zelf, of Hij zegenen wil met overvloed,
Wie is mijn pakket in het vorige jaar niet
enkel redeneering is, kan men ongelukkig of met honger en gebrek.
bevallen? Meer dan 1000 bewijzen ontving ik
maar al te dikwijls bespeuren als de menschen
van buitengewone tevredenheid. Doch 't pakToch hebben wij ook hier in gehoorzaamuit de kerk komen. Door hooren kunnen de
ket wat ik nu aanbied, overtreft verre het
heid
te
volgen
de
ordeningen,
die
de
Heere
meesten veel gemakkelgker dan door lezen,
vorige!
iets onthouden, en —'• toch hoe weinigen zijn gesteld heeft; en de inzettingen, die Hij ons
Zendt een postwissel van Een gulden en
er niet, die eenigszins behoorlijk kunnen ver- gegeven heeft, getrouwelijk in acht te nemen.
35 cent, waarop staat: »Wat goedkuop", en
tellen, wat zij in de kerk gehoord hebben! Ik En daarom mogen en moeten wij ook met
Op h e t niuumer l e t t e n s. v. p . U ontvangt:
bedoel nu niet de Oost-Indisch dooven, de teedere nauwgezetheid elkander onze nooden
op
het
hart
binden,
en
wederkeerig
elkanders
Verkrijgbaar
bij
de
firma
H
.
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ie. Een Christelijk boeiend boekwerk, getirondkijkers en de slapers, maar ook de opletteld: Hoe Jacob Funk een Christen werd."
tende hoorders. Nu ligt dit zeker voot een lasten dragen. Want in den weg der gehoor- Boekh., Utrecht:
2e, Een Christelijk boeiend boekwerk, getiteld:
deel aan 't geheugen, maar juist op het oefenen zaamheid brengt de Heere altijd zegen, ook
Zious roem en sterkte ofte Terkla»De getrouwe diensthnecht."
daarvan komt het aan. 't Blijkt echter duidelijk, onder moeite en zorgen.
3e. Een boeiende Christelijke Scheurkalender
dat het ver van gemakkelijk is, om wat ons Daarom zal 't ons ook nimmer te veel zijn,
ring van de 37 Artikelen der Ned.
voor 1891, aan beide kanten bedrukt. Het
meegedeeld wordt te bewaren. Het eene dringt integendeel, om een woord van opwekking en
Geloofsbelijdenis door ARNOLDUS 1. Aan 's Heeren zegen is 't al gelegen, i deel. groote Schild in 10 kleuren bedrukt, waarop
het andere als 't ware weg, en daarom juist bescheiden vermaan tot u te richten, dat gij
VAN ROTTERDAM.
zich een bijbelsch tafereel bevindt, is bepaald,
2. De Dorpsmuzikanten, i deel.
raad ik u niet maar al door te lezen. Neem toch de vele nooden en behoeften van ons
een sieraad in de huiskamer.
er den tijd voor. Ge vindt dien later terug. fonds niet moogt vergeten. En telkens al maar
3. De Kinderen der Armoede, i deel.
Opnieuw uitgegeven en bij ons Christelijk
4e. Vier verschillende Muurteksten, gedrukt
Zet dikwijls voor u zelf een lange rust en zeg: weer, gelijk ook nu, te zeggen: helpt ons spoe- publiek ingeleid door
4. Dwaallichten, i deel.
nu opgehouden, niet om het gelezene te ver- dig! wij hebben uwe hulp zoo noodig! En in5. Een Schoolmeester naar Gods hart. i deel. in- 14 verschillende kleuren op dik glacé CarDr. A. K U Y P E R .
ton. -^ Elke bijbeltekst is omringd door prachgeten, neen, juist om 't er beter in te houden. tusschen wenschen wij stil en vertrouwend te
6. Gouden Draden, i deel.
wachten, of het den Heere behage veler hart
tige bloemen en heeft eene oppervlakte van
7. Molenaar Hardt, i deel.
2 deelen ingenaaid ƒ 3.30, prachtig gebonden
gewillig te maken!
28 X 34 C.M.
8. Schuldig en van schuld verlost, i deel.
in half leeren band met vergulde titel f ^.1^
De betaalde schald.
Deze smaakvolle MUURTEKSTEN zijn
franco
verzending.
9.
Te
Huis
en
In
den
Vreemde,
i
deel.
DE
HARTOG.
Een werd in Schotland een gevangene voor
voorzien van de volgende Bijbelteksten :
10. Het zachtmoedige woord. 1 deel.
den rechter gebracht, beschuldigd ^van een In dank ontvangen:
11. Zie de bewaarder Israels slaapt en sluimert
No. I. De Heere zegene U uit Sion.
groote overtreding der wet, waarvoor de straf
Voor de VereenJging':
niet. I deel.
Psalm 134 : 3,
was een betaling van een somgelds, een 1200
Aan contiibntiën: door Ds. J. H. F. Gangel
No. 2, Alzoo lief heeft God de wereld
gulden, of gevangenschap totdat de schuld
V n n r *""* ^^ J*"^! ^^i^ ^^'''^ werken bete Aalten ƒ 3 8 ; door den heer J. A. Peters te
gehad, dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon
betaald was.
•*'*'"
gtemd,
d"e
geheele
verzameling,
elf
De
3de
aflevering
van
gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in
Toen de arme man voor den rechter ge- Zetten ƒ 5 0 ; door den heer J. Boonzaayer te
Stuks kost thans si. ƒ 8.40. De voorraad
Hem geloofd, niet verderve maar het eeuwige
gebracht werd, keek hij naar hem op en Weesp ƒ 6 5 ; door den heer K. G.- de Boer te
mindert
sterk,
zorg
dus
om
uwe
bestelling
leven hebbe. Joh, 3 : 16.
terstond was er een glimlach op het gelaat Kuinre ƒ18.50; door den heer J. P. Vergouwe
spoedig te zenden.
te
Oostburg
/
1
4
;
doo
P.
J.
Baron
van
Heemonder r e d a c t i e van de P r o f e s s o r e n
No, 3. Komt herwaarts tot Mij, allen die
van den gevangene te aanschouwen, 't Scheen
Te bekomen bij D. BOLLE, Bazaar van
stra te Hattem ƒ39.50; door den heer D. J .
vermoeid en belast zijt en Ik zal U rust
ook dat toen de rechter den gevangene zag, Zijlstra te Ee ƒ 53.65; door den heer T. J.
Goedkoope
Boeken,
Hang
bij
de
Vischmarkt,
Euyper, Bavinck en Rutgers,
geven. Math. 11 : 28.
hij hem herkende uit vroegere dagen. De Greevelink te Heerenveen ƒ 2 1 ; door den heer
te Rotterdam, Franco na ontvangst Postis den 6 d e n O c t o b e r verzonden. BeNo. 4. Die in den Zoon gelooft heeft het
rechter en de misdadiger waren vroeger school- L. J. Visser te Buitenpost/175; door den heer
wissel van slechts ƒ 3.49, waarbij vermeld:
stellingen worden aangenomen bij eiken
eeuwige leven, maar die den Zoon ongekameraden geweestt De een had zich wel geAanbod FRIES.
boekhandelaar en aan het kantoor der
hoorzaam is zal het leven niet zien. Joh. 3 :36.
dragen ; de ander was den breeden weg des A. Vermijne te Zennewijnen ƒ 73; door den
Flakkeesche Boekdrukkerij te Middelharnis,
heer A. G. van Deth te Brussel ƒ 115; aan
verderfs opgegaan.
5e. Een net étui, waarin zich bevinden : een
Men
leze
de
beoordeeling
in
No.
666
van
Collecten:
van
de
Ned.
Geref.
kerk
te
RotDe misdadiger scheen nu gemoedigder te worpenhouder, potlood, liniaal, centimeter en een
dit blad.
terdam
ƒ
294.18;
van
idem
te
Groningen
den. De schuld van den gevangene werd klaarlijk
in groote sorteering voorhanden bij
stuk gomelastiek.
bewezen en er bleef slechts over, dat de rechter ƒ47.07; van idem te Winsum ƒ 20; van idem te
Colporteurs gevraagd.
6e. Vier prachtige nieuwjaarskaarten.
Oosthem ƒ20.57; van idem te Amstelveen ƒ15.50;
W.
J.
RVIJTER,
zijn vonnis bepaalde. De gevangene werd ver- van idem te Leeuwarden ƒ40.15; van idem te
Is dat nu niet goedkoop? Deze 16 artikelen
Wageuaarstraat 3 4 , b/d. Liunaeusstraat. te zamen voor f 1.35, doch die dit pakket beoordeeld volgens de wet ter betaling van het geld Aarlanderveen ƒ 18.59 ; ***" sclieakin?en;
en moest, toen hij dat nietkon, naarde gevan- door den heer W. de Boois te Groningen, nastelt, ontvangt nog bovendien eene verrassing
Boekhandel en Leesinrichting.
genis terug, totdat de schuld betaald was. mens den heer T. W. te L. ƒ 25; door het Locaaldie minstens 20 Cent waard is.
Toen de gevangene zijn vonnis hoorde, mom- Comité te Rotterdam ƒ 2,50 en ƒ 0,25, samen
Om dus niet te laat te komen, zende men
pelde hij : »raijn oude vriend kent mij niet ƒ 2.75; door de Redactie van de Hoop f 5.
spoedig een postwissel a f 1.35, waarop staat:
meer." De politiebeambten brachten den ge»Wat goedkoop!" aan den boekhandelaar
vangene naar zijn cel.
Voor de Medische faculteit:
W. M. HEIJL, Hamburgerstraat Utrecht.
• Toen echter zeide de rechter tot den schrijver
Door N. N. op verzoek van eene ontslapen
van het gerechtshof: »Maak de rekening van
AMSTEBDAIS:
LEIDEN:
Bij J. A. W O R H S E R , te Amsterdam, verscheen:
den gevangene op ; ik zal het betalen." En zuster ƒ 12.50; door W. H. Massink te Doorn Keizersgracht 305.
Haarlemmerstr. 15.
ƒ
20.80
(verbeterde
opgave).
de rechter deed zoo, toen hij zijn dagwerk geHoofd-Agent voor Nederland en België der
daan had. Hij spoedde zich naar den gevanVoor het Hospitiam;
gene, nam hem bij de hand en zeide :
Door N. N. op verzoek van eene ontslapen
»Mijn oude vriend! (en daar was groote teeSteeds voorhanden in prijzen van ƒ 80, ƒ 100, ƒ 180, ƒ 155, ƒ 1!?0 enz. tot ƒ ÖÜO.
derheid in zijn spreken) toen ik als rechter zuster ƒ 12.50.
^ T " V I J F J A A R S C H R I F T E L I J K E C^ARAIVTIE. - ^ g Eene vergelijkende Rechtsstadie.
straks mijn ambt uitoefende, was ik door de
Voor het Stadiefonds:
INRICHTING VOOR REPARATIËN.
wet en mijn plicht genoodzaakt om u een
Bij Prof. Dr. A. H, de Hartog ingekomen:
BEDE,
rechtmatige straf voor uw misdaad op te collecte van de Ned, Ger, kerk te Vreeswijk
gehouden bij de overdracht van het Rectoraat
leggen. Nu echter ben ik vrij man. Hier is ƒ 12,50; Mej. W. V. Z. te R. f 5; Mej. Wed.
der Vrije Universiteit,
uw ontslag uit de gevangenis. Ik heb de boete B, te A, ƒ 2,
of schuld betaald. Ga met mij naar huis. Ik
den 30sten October 1890,
S. J, SEEFAT, penningmeester.
zal zien wat ik voor u doen kan."
DOOR
Hilversum.
Dit is een ware geschiedenis en toch metMr. D. P. D, FABIIJ8,
een een duidelijk beeld en te begrijpen
F I R M A JOHANNES K R A M E R & Co.,
gelijkenis.
Hoogleeraar in de faculteit van rechtsgeleerdheid.
Waarvan ?
HOOGENBIRK.
Prijs ƒ 1.10.

g^totentiêtt.

Bij J. BRANDT & ZOON, op het Rusland,

BIJBIiZiS e n

Separatie en Doleantie,
Dr. A. KUYPER.

VULKAGH

Vrije Universiteit.

laii en Donne,

B17IIKE 2 5 0

F. M. TEN HOOR,

l
MEYJES&H6WELER,
DAMRAK 19, AMSTERDAM,

Voor Jong en Oud.
Heerlijke Lectuur,
van N. FRIES.

BIBIalA ens.

Bijbels en Kerkboeken,

DEL

^ ^ Ghicag>o en andere Org^els. " m

Mozaïsch
en Romeinsch Becbt.

Wolvenstraat 31.

Naamkaartjes-Pakket.

Bam. IS-l"?, Amsterdaiii.

Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen
A. VAN BOSSUM'S
Daar wij het jaar 1891 met vlugge schreden Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten, Sluiten PROLONGATIËN en Goedkoopste Bijbel Magazijn, Singel 33133,
naderen, zoo heeft de ondergeteekende het BELEENINGEN, Nemen gelden k DEPOSITO met rentevergoeding van 3 pCt, Bedragen te Amsterdam, is ruim voorzien van alle soorNed. Geret. Kerken.
DBIETAL : Nijemirdura (Fr.), E Eisma te Benne- niet van ondiensten geacht, om bij dit fraaie tot en met Duizend Gulden worden op vertoon terugbetaald.
ten By bels en Kerkboeken.
kora, J. Osinga te Gouda en A, Slees wijk Visser te pakket 100 NAAMKAARTJES te voegen.
S V Speciale Binderij voor Bijbels en Kerk'
Rijsoord,
Luister dus, wat zich in dit pakket bevindt:
boeken. Onde Bijbels worden ingernild.
BEROEPEN: Steenwijk (2de maal), ]. Hania Pz. te
ie. Een dik boekwerk, voorzien met prachOosterbierura. — Broek op Langedijk (2de maal),
G-. Vlug te Leiderdorp. — Wijckel Balk, D. Boon tige platen in verschillende kleuren, getiteld:
stra te Zwolle. — Eil. Marken, W. Mulder Tr, te »Een verhaal uit den 8o-jarigen oorlog."
Harderwijk. — Voorthuizen (2de maal) en Enschede,
2e. Een Notitieboek met Almanak voor 1891,
C. L, F, van Schelven te O. en N,-Wetering.
van P. HUET, 5de druk.
BEDANKT: Vianen, C. L, F. v. Schelven te gebonden in leeren band.
Prijs
ingen. ƒ 0.50, gebonden ƒ 0.80, zijn
Bij
.JOH.
DS
LIEFDE,
te
Utrecllt,
en
bij
alle
soliede
boekhandelaren
is
de
inteekening
3e. Een boeiende Christelijke Scheurkalender
O,- en N,-Wetering. — Wageningen, J. D . v . d.
Velden te Maasland. — Den Bommel, J. J- A. voor 1891, aan beide kanten bedrukt, welke opengesteld op den STATEN-BIJBRL, met volledige kantteekeningen naar de beste Uitgave van thans uitsluitend verkrijgbaar bij D. BOLLE,
Bazaar van Goedkoope Boeken, Hang bij de
HENDRIK, JACOB en PIETER KEUR in de tegenwoordige spelling, waarin vervat is:
Ploos van. Amstel te Reitsum. — Kralingen, D. eene handelswaarde heeft van 75 Cent.
Boonstra te Zwolle. — Hilversum, L, Adriaanse te
Vischmarkt, te Rotterdam. Toezending franco,
4e.
Twee
prachtige
Plakplaten.
Zeist. — Hemelum, R, H, Pel te St. Anna Pare
na ontvangst van Postwissel, waarbij te schreven:
5e. Drie prachtige Chromokaarten, zeer gechie, — Middelburg, J. H. Feringa te Klundert.
»Afrikaansche Gedichten."
schikt
voor
jaardagen,
Christelijke Gerefornieerde Kerk.
bevattende al de Canonieke Boeken des Ondcn en Meuwfn Testaments, door last van de
6e.
Een
net
afgewerkt
doosje,
waarop
staat
TOT
DB EVANaELIEBEDIENING
TOEGELATEN:
Hoogmog. Heeren
D. P. Koopman, cand. — C. B, Bavinck, cand, — geschilderd: »Voor het leezame kind", inhoudende eenige griffels I n diverse kleuren.
H.H. Kerkvoogden, te koop en zeer soiled
C,-^, Schoemakers, cand.
Staten-Generaal d e r Vereenig^de Nederlanden,
AANGENOMEN: Oud Vossemeer, O, Los te Sleeu7e. Honderd Naamkaartjes in étui, gedrukt en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII Rerkorgel, vol en rond van toon met sprewijk. — Langerak, D. P, Koopmans, cand. — op best carton.
en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsclie taal getrouwelijk overgezet. kend front en prachtige kast. Brieven franco,
Hazerswonde, C, B. Bavinck, cand, — Landsmeer,
lett. A., aan het bureel van dit blad.
C. B. Schoemakers, cand.
Wie nu dit pakket in zijn bezit wenscht te
Deze
Bijbel
welke
1304
bladzijden
groot
wordt
en
voorzien
van
S3
prachtig'e
platen,
hebben, zende spoedig een postwissel, groot
Synodale Genootscbapskerk.
BEROEPEN: Leerbroek, G. H. Wagenaar, cand, te ƒ 1.30, waarop staat: sNaamkaartjes", aan zal in ^4 afleveringen worden uitgegeven. Er verschijnt om de 14 dagen ééne aflevering, Uitgave van J, A. WORMSER, te Amsterdam.Leiden. — Neerlangbroek, H. Pop te Cubaard en den Boekhandelaar W, M. HËI.TL, Hambur- zoodat in 2 jaar de Bijbel compleet is. De eerste aflevering verschijnt in deze maand.
Waaxens. — Elburg, L, M. van Noppen te Zwart- gerstraat, te Utrcclit.
De prijs van elke aflevering is 30 Cfnt en kost dos deze Bijbel compleet ƒ 16.30.
sluis, — Ferwerd, C. R, Rijnenberg te Valkenburg
Zij, die vóór 15 Maart i8gi op deze nieuwe uitgave inteekenen, ontvangen daarbij Cadeau;
(Z. H.) —Nieuw Beierland, H. J. Hulscher teReeuwijk
N.B. Men gelieve op den strook van den
ie. Bij de 27ste aflevering 2 prachtig'e platen. Elke plaat is 63 bij 78 cM. groot. Voor- voor kerkelijk en hniselijk gebruik;.
Bergschenhoek, J, G, Dekking tejaarsveld. Schip- postwissel duidelijk te vermelden, welken naam
uitgegeven door
luiden, H, J. Hulscher te Reeuwijk. — St.-Philips- men op de naamkaartjes verlangt.
stellende »Golgotha" en »Jezus in Gethsemané."
land, K. V. d. Werfhorst te Mastenbroek, - Hol2e. Bij de 50ste aflevering een daarvoor expres vervaardigd BijbeltafeKje, zeer 'netjes
D
r
.
A.
KUYPER,
landscheveld, H, Bruijel te Steenwijkerwold. —
afgewerkt, hetwelk een sieraad in de huiskamer is; en
Goêngarijp en Broek, H, J, Brouwers te Drachtsterbenevens
het
3e. bij de S4ste, dus bij de laatste aflevering, een leeren prachtband met gouden titel,
Compagnie. — Hijlaard, H. F. Hamelberg W . I .
voorzien van koperen hoeken en 2 koperen sloten.
pred., thans te Deventer. — 's Graveland, N. Warmolts te Sexbierum. — Birdaard c. a., C. R. Rij
Daar de prachtband alléén 't geld waard is, zoo twijfelt de Uitgever niet, of het debiet
uitgegeven door de predikanten
nenberg te Valkenburg (Z.-H.) — Maassluis, P. S. 't Greheim v a n echte studie, zal zeer groot zijn.
Meerburg te Keihel. - Dordrecht, H. G. van Endt
C. A. REMER en B. VAIV SCHELVEN.
Het
in
den
band
zetten
der
afleveringen
zal
ongeveer
tachtig
cents
kosten;
mocht
het
te Woerden. — Sneek, ]. M. ]. Hoog te Terwolde
DOOR
Zevende 5000-tal.
zijn dat men voor dezen prijs den Bijbel niet ingebonden kan krijgen, dan verbindt de
(Veluwe). — Rijnsaterwoude, IJ, Bootsma te Zoetermeer.
Uitgever zich het voor genoemden prijs te doen,
Dr.
A.
K
U
Y
P
E
R
.
Gecartonneerd ƒ 0.40; 25 ex. ƒ 9.50; 50 ex. ƒ 18'..
AANGENOMEN: Middelburg, H, ]. L, Poort te
S e TTitgever,
In rood linnen stempelband ƒ 0.90,
T W E E D E DRUK,
Harmelen. — Aalsmeer, G, H, Wagenaar, cand, te
Heerenveen. —- Scherpenzeel c. a., A, Koster,cand,
J0HI7.
DE
LIEFDE.
Prijs f 0.40.
te Beerta, — Vianen, f. Steenbeek te Nieuw Leuzen.
IMT JOH. DE LIEFDE is het goedkoopste adres voor SPIEQELS, PLATEN en StiRILDERIILIISTEIf. GEDRUKT TER KON, NED, STOOMDRUKKERIJ,
Amsterdam.
J. A. WORMSER.
WARMOESSTRAAT 106, AMSTERDAM.
—-~«ai«»*S»*»'«'<«BUtrecht, Vaartsciiestraat 6 en 8,
ï

NiEvwis isrs&A.'srn.
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DE 6ANSGHE HEILIGE SCHRIFT,

f 500.

KERKORGEL

f 500.

De Drie Fomlierefl m Eenilieifl

SGOLASTICA.

Kort Bert ^er CMstelijie Wm

