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7*In aansluiting op dezerzijds schrijv'/n Boss.9/25 cU*

29 Ï3ei 1947 wordt hlejblj tóegezonden afschrift van het
programma van de ĵ ^aSÊÏ&SÉyÊJ8|̂ Sl̂  welke op 7» Sr en 9
Juni 1947 te ïïoorawxHkerhouFzaiworden

Terzondea ^>p 3 Juni 1947.
toet Ho of 4' van de C.V»1V, alhier.
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Aan alle Indonesiërs en Chinezen hier te lande»

lei 1947.

Baarde vrienden en landgenoten,

De "Persarikatan I'eristen Indonesia" - opgericht December
1930 en voorheen genoemd "Indonesische Christenjongeren'1 (I»C»J,
- heeft het genoegen overeenkomstig haar traditie U allen uit t€
nodigen tot deelneming aan de Indonesische Eéunie In "De Vonk**
te Hoordwikerhout op 7, 8 en ̂ FJuni 1947. : r~
Ttet program ïsY"J
7 Juni Zaterdagmiddag 4 a* 5 uur: Aankomst.

6 uur: r.laaltijd.
7 1/2 uur: Opening,

8 uur: ü.Stufkenff (lid Eerste Kamer,
lid hoofdbest.Partij v. d. Arbeid
"Beginselen van Samenleving'1

t/ 10 uur: ds.Soedarma (predikant): ^ie
beslist, wat goed is en kwaad?

2 1/2 uur: Yap Thiam Hien (student)
M»'K.J\.Taniboenan (student)
T.Taylor Webër(s tudent) :
" 33e Ind.one s.ls c hè Samerile v ing"iT

7 1/2 uur: drs.Iï.Kohnstam: "Op welke 'basIa
is een wereldorde mogelijk?"

Verdere avond: "Social evening".

8 Juni Zondagochtend

- middag

- avond

9 Juni Maandag. Na het ontbijt: Vertrek.

Allen (ouderen en jongeren, student en niet-student) zijn wel-
koia. Het program is zo gemaakt, dat de réunie niet te zwaar
wordt; veel tijd wordt besteed aan ontspanning. Het huis }.igt
temidden van de bollenvelien en dicht bij de Noordzee! Vanuit
Leiden gaat 5 minuten voor elk half uur en elk heel uur de blau-
we tram naar Hoordwijk (niet de bus nemen naar Hoordwijkerhout);
uitstaopen 'halte Molenstraat en meteen rechts afslaan naar "De
Vonk"/
Gelieve mee te brengen: lakens, sloop, handdoek, wat thee, koffi
suiker, boter, kaas (of koek of jam) en aan bonnen: per persoon
800 gram brood, 100 gram vlees en per twee personen één liter
melk.

De deelnemersprija is f,2.50
(Eventueel kan de penningmeester hierin tegemoet komen).

G-aarne ontvingen v?ij üy opgave niet later dan 2 Juni aan
het secretariaat: Jonkerlaan _72A_ Y.'asaenaar (tel.38517.

I:let vriendelijke groet,
Hoogachtend,

H e t B e s t u u r s
K, B.Th.Ph.Sigar, voorzitter.

C^.Yap Thiam Hien, vicevvoorsitter.
j/Ph»Itpemban Tobing, secretaris.
A.H.Kaligis, penningmeester.
L.E.Latuaaan, commissaris.



I.D.
D B H H A A G.

Doss.9/25.

J
G S H B

Volgno.

Van betrouwbare zijde werd vernomen, dat op 7, b en"
9 Juni a.s. te KToordwi jkerhout .een congres zal plaatsheb- •
ben voor Indo-Chinesen en Indonesiërs. Mr.STUgKENS (verde-
re gegevens onbekend)' van de Partij van de Arbeid, wonende
Emmalaan 2 te De Bilt, zal op dit congres het woord voeren.

Terzonden op 29 Mei 1947.
,het Hoofd van de C.V.D., alhier.aan 6U.V4U B
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D.E N H A A G .

Doss, 9/25. , G E H E I M .

Volgno.

4 JUNM947

In aansluiting op' dezerzijds schrijven Doss.9/25 d.d*
29 Mei 1947 wordt hierbij toegezonden afschrift van het
programma van de Indonesische Réunie, welke op 7, 8 en 9
Juni 1947 te Woordwijkerhout za^jj^rden-gehouden.

Verzonden op 3 Juni 1947.
aan: het Hoofd van de C.V.D., alhier.
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Aan.alle Indonesiërs en Chinezen hier te lande.

Mei 1947.

V/aarde vrienden en landgenoten,

De "Persarikatan JCeristen Indones ia" - opgericht December
1930 en voorheen genoemd "Indonesische Christenjongeren" (I.C.J,)
- heeft het genoegen overeenkomstig haar traditie U allen uit te
nodigen tot deelneming aan de^Indonesische .Réunie in "De Vonk"
te iToordwijkerhout op 7, 8 en 9 Juni 194T7
Het program is:

Aankomst. ;
Lóaaltijd. j
Opening.
H.Stufkens (lid Eerste Kamer,
lid hoofdbest.Partij v.d.Arbeid)i
"Beginselen van Samenleving"

10 uurfüs.Soedarma (predikant): Wie
beslist, wat goed is en kwaad?

2 1/2 uuri Yap Thiam Hien (student)
M^Vg.Tamboenan (student)
T7Taylor Weber (s tudent):
"De Indones isohe Samenleving"

7 1/2 uur: drs .M.Kohns tanf:"Op welke basis
is een wereldorde mogelijk?"

Verdere avond: "Social evening".

7 Juni Zaterdagmiddag 4 a 5 uur
6 uur

7 1/2 uur
8 uur

8 Juni Zondagochtend

middag

av ond

9 Juni Maandag. Fa het ontbijt: Vertrek.

Allen (ouderen en jongeren,- student en niet-student) zijn wel-
kom. Het pr.ogram is zo gemaakt, dat de réunie niet te zwaar . :

wordt; veel tijd wordt besteed aan ontspanning. Het huis 3.igt '.
temidden van de 'bollenvelden en dicht bij de Noordzee! Vanuit :

Leiden gaat 5 minuten voor elk half uur -eri elk heel uur de blau- j
we tram naar Hoor d w i j k (niet de bus nemen naar lïoordwijkerhout); \n halte Molenstraat en meteen rechts afslaan naar "De

Vonk". i
G-elieve mee te brengen: lakens, sloop, handdoek, wat thee, koffie]
suiker, boter, kaas (of koe-k of jam) en-aan bonnen: per persoon i
800'gram brood, 100 gram vlees en per twee personen één liter
melk.

De deelnemersprijs is f-.2,50
(Eventueel kan de penningmeester hierin tegemoet komen).

Gaarne ontvingen wij Uw opgave niet later dan 2 Juni aan
het secretariaat: Jonkerlaan 72, Wassenaar (tel.38517.

.Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,

H e t B e s t u u r :
B.Th.Ph.Sigar,
Yap Thlam Hien,
Ph.Ioemban Tobing,
A.H.Kaligis,
L.E.latuasan,

voorzitter.
vicervoorzitter.
secretaris,
penningmeester.
commissaris.


