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Bibliotheek “Overjarig Koren”

Is een uitgave van:

De Schatkamer
Achtermonde 14
4156 AS  Rumpt (gesloten huis)

Tel.: (0345)  59 93 11
fax : (0345)  59 93 11 

Email: deschatkamer@kliksafe.nl

Verschenen vanaf 1923
Jaargang 1 t/m. 12 
Van Mazijk te Rotterdam.

Jaargang 13 t/m. 74
Romijn en Van der Hoff te Gorinchem.

Jaargang 75 tot heden 
De Schatkamer te Rumpt.

Verschijning
Verschijnt maandelijks.
Jaargang loopt van 1 mei tot 30 april.

Abonnementen
Opzegging voor de komende jaargang dient schriftelijk te geschieden 
voor 1 april.
prijs: € 15,95 per jaargang (bij vooruitbetaling)
Losse nummers vanaf de 75e jrg. € 1,70 p/s.
Betaling: na ontvangst van een nota



L.S.,

Hierbij ontvangt u informatie over de Bibliotheek “Overjarig Koren”.  
In deze bibliotheek zijn preken opge nomen van betrouwbare Engelse, 
Schotse, Nederlandse en uit andere landen afkomstige oude schrijvers 
die geleefd hebben van ca. 1600 tot ca. 1800. 
De meeste preken zijn geschikt voor de leesdienst.

Elke maand verschijnt er een nummer. Ze worden verstuurt per 2 
nummers, zodat u elke 2 maanden 2 preken ontvangt. Meestal is dat 
een Engelse of Schotse Schrijver en een Nederlandse.

Een abon ne ment op de bibliotheek kost € 15.95 per jaargang. Ook losse 
nummers uit deze serie kunt u bij ons bestellen voor € 1,70  per stuk. 
Ook is het mogelijk om een jaar- of een halfjaar abonnement cadeau te 
doen. U kunt hiervoor bonnen bij ons bestellen. Na de afgesproken tijd 
loopt dit abonnement vanzelf af.

Op dit moment zijn we bezig met de 86ste jaargang. In de loop der jaren 
mochten er dus meer dan 1000 nummers verschijnen.

Er is een compleet digitaal register beschikaar. Als u daar belangstelling 
voor hebt kunt u dat per e-mail aanvragen.

In de 85ste jaargang verschenen preken van: Barueth, Borstius, Fenner, 
Van Houten, Irons, MacKintosch, Toplady, Kershaw, Elder, Krumacher.

Regelmatig verschijnen er preken in de serie die nog nooit eerder in de 
Nederlandse taal vertaald zijn. Deze worden vertaald door dhr. A. van 
Vuuren uit Staphorst.

Wilt u nader kennismaken dan kunt u ook een gratis proefnummer 
aanvragen. Steun de mooie en noodzakelijke werk en neem nu een 
abonnement! Met de bon op de achterkant of per mail/telefoon kunt u 
zich aanmelden.
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Onderstaande bon kunt u invullen of een email sturen voor opgave van 
een abonnement op deze waardevolle serie.

Ja, hierbij meld ik mij aan als abonnee op de Biliotheek “Overjarig 
Koren”.

Naam :  ................................................................................

Adres :  ................................................................................

Postcode:  ................................................................................

Plaats :  ................................................................................


