
Maarten van den Oord, geboren in 1951, is sinds
1 april 1994 notaris in ’s-Hertogenbosch; sinds
1 maart 2002 bij Huijbregts notarissen en
adviseurs. Hij hoort bij de sectie ondernemings-
recht en is ook actief in de familiepraktijk.

MEDEDELI GE 
ICF  EDERLA D

I"TER"ATIO"AL CHRISTIA" FELLOWSHIP
58e jaargang, nr. 1 februari 2013

gezegd: waarom moet er zo’n
groot bedrag op onze bankreken-
ing staan? Daaruit kan best zoiets
unieks als het jubileumboek
betaald worden.
We moeten niet te veel geld op de
bankrekening van ICF hebben
staan, maar ook niet te weinig;
het mag niet zo zijn dat je bij de
leden moet aankloppen met het
bericht dat het saldo op is en dat
ze moeten aanvullen.
Sinds we het blaadje ICF
Mededelingen digitaal versprei-
den, is het allemaal vrij een-
voudig geworden: dit is veel
goedkoper dan de verspreiding op

Wat doe je als ICF-penning-
meester?
Je moet een zakelijke instelling
hebben. Je hebt de verantwoor-
delijkheid voor de inkomsten en
uitgaven. Daarover moet je ver-
antwoording afleggen aan je
medebestuursleden maar ook aan
het besturenconvent. Je moet de
geldzaken ordelijk vastleggen en
ook kunnen terugvinden. Je kunt
financiële voorstellen van
anderen beoordelen en eventueel
ook torpederen als je ze niet ver-
antwoord vindt. Je borduurt voort
op wat je voorgangers hebben
gedaan met betrekking tot het
besteden van gelden, Je kunt zelf
suggesties doen Zo hebben we

Vijf maal
In memoriam
De dood heeft hard toegeslagen
in de gelederen van ICF
Nederland. Na het overlijden
van een ICF-lid plegen we een
In memoriam in ICF
Mededelingen te plaatsen. Sinds
het vorige nummer, dat medio
december 2012 verscheen,
ontvingen we maar liefst vijf
overlijdensberichten. Wij
gedenken alle vijf de overlede-
nen. Dat zet wel een stempel op
dit nummer van ICF
Mededelingen.

De tijd zit erop
voor ICF’s
penningmeester
door Henk Glimmerveen
In maart 2013 is het definitief afgelopen: mr.
Maarten Petrus Wilhelmus Maria van den Oord
uit ’s-Hertogenbosch moet stoppen als lid van
het hoofdbestuur van het Nederlandse
International Christian Fellowship en daarmee
ook als landelijke penningmeester. De statuten
zijn duidelijk: tien jaar in het hoofdbestuur is het
maximum; en Maarten van den Oord werd in
maart 2003 hoofdbestuurslid. Een jaar later, in
maart 2004, volgde de benoeming tot penning-
meester. Binnenkort moet hij stoppen.

Maarten van den Oord vertrekt na tien jaar uit hoofdbestuur

Lees verder op pagina 7
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 ZE KO I GI GAATmet pensioen. Een jaar
of tien later dan de doorsnee Nederlander.
Niet omdat het werk haar te zwaar viel, zei

ze, maar omdat het tijd werd voor een nieuwe ge-
neratie. Inderdaad maakt de majesteit steevast een
krachtige indruk. Heel anders dan veel van haar
onderdanen, die tegen dreigende werkloosheid of
torenhoge hypotheekschulden
aankijken en dan ook nog op
hun pensioen gekort zullen
gaan worden.
Het is in ons land gebruikelijk
te spreken over een ‘zwaar
ambt’, als het over het ko-
ningschap gaat. De erfopvol-
ging maakt van het geprivi-
legieerde bestaan van het
vorstenhuis een soort lot dat
niemand hen benijdt. Je hebt
immers geen vrije keuze. Met
dat argument wordt de repu-
blikeinen wat wind uit de
zeilen genomen. Alleen in sprookjes leven de ko-
ningskinderen en hun naar boven gevallen partners
lang en gelukkig, maar onze arme nieuwe vorst
krijgt een ‘zwaar ambt’ te vervullen. Er gaat dan ook
een heel acceptatieproces vooraf aan de aanvaarding
van de kroon. Ik geloof dat graag. Het lijkt me
inderdaad niet meevallen, publiek bezit te zijn,
monddood en tegelijkertijd belast met allerlei hoge
verwachtingen. Je kunt het als koning(in) niet gauw
goed doen in klagend en mopperend Nederland.
Ik ben geen uitgesproken monarchist of republikein,
meer een pragmatische, tevreden onderdaan. Ik ben
niet van de generatie die gelovig leerde spreken over

God, Nederland en Oranje en heb de negentiende-
eeuwse theologie daaromtrent nooit helemaal leren
doorgronden. Toch vind ik de constitutionele monar-
chie in ons land een oersterke vinding. Natuurlijk
kun je bezwaren maken tegen de feodale achter-
grond van de Oranjes. Maar wie wil er nu echt ruilen
met die republieken met hun peperdure en

ambitieuze (ex)presidenten? Of
met de dictaturen waarin de re-
voluties van ‘het volk’ zijn
ontaard? Of met die rijke sul-
tanaten uit duizend-en-een-
nacht? Mij niet gezien.
Vergeleken daarmee zijn de
gemoedelijke Oranjes voor onze
polder een waar Godsgeschenk.
Samenbindend zijn ze in ieder
geval, ook, of juist, als ze ons af
en toe wat te mopperen geven.
Hun gouden kooi lijkt voorals-
nog stevig genoeg in elkaar te
zitten om nog een poosje mee te

gaan. Hoe zwaar hun ambt nu precies is, dat weten
ze alleen zelf. Ze zullen een aantal grote zorgen die
veel Nederlanders momenteel hebben nooit van
dichtbij kennen, maar het menselijke leed gaat ook
hun deur niet voorbij.

Het zal wel even moeten wennen om straks geen
landsmoeder meer te hebben, maar wij in onze pol-
der gaan opgewekt door met ons mopperen en kla-
gen en varen daar opvallend wel bij.
En zo leven we, in ons oranje gehuld, samen vast en
zeker nog lang en gelukkig. Zo is dat zware ambt
voor ons allemaal een niet te onderschatten zegen.

Oranje boven

door

Aline Barnhoorn

O

Ds. Aline Barnhoorn is landelijk voorzitter van ICF "ederland.

Weer is een lid van ICF’s afdeling Amsterdam overleden. Ds. Willem
Janssen, emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, stierf
op 23 januari 2013 in Amstelveen.
Ds. Willem Janssen is geboren op 21 april 1928. Hij was weduwnaar; zijn
vrouw Annemie van Seters is overleden op 3 oktober 1998.

Het was de bedoeling in dit nummer van ICF-Mededelingen een In memo-
riam Willem Janssen te plaatsen. Pagina 10 was daarvoor gereserveerd.
Door persoonlijke omstandigheden is de afdeling Amsterdam er evenwel
niet in geslaagd de tekst van een In memoriam te schrijven. We beperken
ons daarom tot dit bericht. Hopelijk kunnen we in het volgende nummer ds.
Janssen gedenken.

Overleden



Amsterdam - Op de eerste zater-
dag van 2013 hield de afdeling
Amsterdam van ICF een
boeiende discussie over
biobanken. Het lid van de afde-
ling Ed Baak hield een inleiding
waarin hij vertelde dat biobanken
instituten zijn, veelal verbonden
aan ziekenhuizen, waar bloed,
urine en weefsel van ziekenhuis-
patiënten diepgevroren worden
bewaard, gekoppeld aan data-
banken met persoonlijke
gegevens van de betrokken
patiënten. Dit zou als eerste ten
doel hebben: het volgen van
patiënten in hun levensloop/ziek-
teverloop teneinde familiale
afwijkingen en erfelijkheidsfac-
toren te kunnen bepalen. Verder
doel zou zijn het onderzoek van
erfelijke ziekten en afwijkingen
en het zoeken naar medicijnen ter
bestrijding of voorkoming daar-
van. Een neveneffect zou daarbij
kunnen zijn het samenstellen van
allerlei cosmetische artikelen, die
met de conservering van de huid
te maken hebben.
Van groot belang is hierbij uiter-
aard welke grenzen de onder-
zoekers in acht nemen en welke
beperkingen ze aan hun onder-
zoeken stellen.
Een groot bezwaar bij dit alles is
gelegen in de omstandigheid dat
veelal aan de patiënten, van wie
organisch materiaal wordt
bewaard en onderzocht, niet
wordt meegedeeld dat zulks is
geschied, laat staan dat hiervoor
toestemming aan de patiënten
wordt gevraagd.
De instemming van betrokkenen
zou zeker als eerste vereiste
moeten worden gesteld. Een
essentiële vraag is verder of
iemand al dan niet zou willen
weten wat zijn/haar levensloop /

ziekteverloop precies zal zijn.
Enerzijds geldt: “alles te weten
maakt niet gelukkig”; anderzijds
geeft het weten iemand gelegen-
heid het leven zodanig in te rich-
ten dat een zekere optimaliteit
zou kunnen worden bereikt.
Uiteraard treden hierbij allerlei
juridische implicaties op. De
overheid zal regels moeten stellen
voor optimale bescherming van
de privacy, alsook voor optimale
resultaten met betrekking tot de
bestrijding van levens-
bedreigende ziekten en aan-
doeningen.

Apeldoorn - ICF-lid Lex
Nievelstein hield een inleiding
met discussie over het vraagstuk:
“Te lang doorbehandelen van
ouderen (?)”. Een actueel onder-
werp, ook voor ICF-leden!
De bijeenkomst was, zoals
gebruikelijk, in De Keizers-
kroon.

Hilversum - “Een christelijke
organisatie in een seculiere tijd”.
Daarover sprak op 9 januari
kapitein R.P. Fennema, hoofd
Corporate Communicatie van het
Leger des Heils.
Iedereen kent het Leger des Heils
- maar toch ook niet zo erg goed.
Kapitein Fennema zette uiteen
hoe het Leger - een
kerkgenootschap - in elkaar
steekt en hoe het verkondiging en
praktische activiteiten weet te
combineren.
Op woensdag 13 februari komt in
Hilversum aan de orde:
‘Microkrediet/microfinanciering:
Maxima’al rendement.
De afdeling is bezig met de voor-
bereiding van de nationale con-
ferentie, op zaterdag 12 oktober
in Hilversum.

Middeleeuwen
Den Haag 1 - Op 16 januari
was de afdeling Den Haag
bijeen in haar vertrouwde
locatie, de Kloosterkerk. Harry
van Huijstee, lid van de afde-
ling, sprak over de
Middeleeuwen. In de
aankondiging schreef secre-
taris Gerrit Kalsbeek:
Lang zijn de middeleeuwen
(de naam ‘middeleeuwen’
spreekt al boekdelen) in een
slecht daglicht gesteld als een
periode van duisternis, feoda-
lisme, culturele achteruitgang
en stagnatie, een tijd van
geloofsdwang, kruistochten,
kettervervolging en zo meer.
Dat (voor)oordeel is gewij-
zigd. De middeleeuwen
blijken een uiterst boeiende
periode te zijn geweest die
aantrekkingskracht op veel
mensen weet uit te oefenen.
Op allerlei gebied hebben zich
ontwikkelingen voorgedaan
die nog steeds hun invloed
doen gelden. Het gaat dus in ‘t
geheel niet om een ‘verou-
derde periode’.

Sommige biobanken lichten
patiënten onvoldoende in
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Uit de afdelingen

Kopij voor Mededelingen graag
naar het persoonlijke
e-mailadres van de redacteur:
henk@glimmerveen.nl.
Via de post naar
drs. H. Glimmerveen,
Govert Flincklaan 9,
1213 E Hilversum.
Voor overleg over een eventuele
bijdrage: tel. 035 6210460.

ICF-secretaris
Algemeen secretaris van ICF
Nederland is J.N. Feitsma,
Cliostraat 28-1, 1077 KH
Amsterdam, tel. 020 6797033,
j.n.feitsma@online.nl. (Let op:
nieuw e-mailadres).
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In memoriam

Bert Thie
In afwijking van de veel
voorkomende formulering in
overlijdensberichten kwam
het bericht van het overlijden
van Bert Thie niet onver-
wacht. Het tegendeel is eerder
het geval want al in de nada-
gen van 2011 vernamen wij
dat de destijds in Utrecht bij
hem ingebrachte vervangende
hartklep niet goed meer func-
tioneerde. Een herhaalde ver-
vanging was niet mogelijk.
De cardioloog zinspeelde op
een spoedig einde waarbij
eerder in dagen dan in weken
moest worden gedacht;
achteraf is gebleken dat het
om een periode van ruim een
jaar ging.
Na zijn pensionering is Bert
als uitvloeisel van zijn functie
bij de belastingdienst nog
actief bezig geweest. Samen
met vier oud-collega’s was hij
lid van de commissie die ver-
antwoordelijk was voor de
totstandkoming van een his-
torisch werk over de
geschiedenis van de belas-
tingdienst: “Focus op Fiscus,
het reilen en zeilen van de
belastingdienst in de jaren
1940-1985”.
Voorts vervulde hij de functie
van Raadsheer-plaatsver-
vanger in het Hof in Arnhem.
Bert droeg onze afdeling van
ICF een warm hart toe. Vanaf
1996 tot maart 2003 is hij
onze secretaris geweest, een
functie die hij met grote inzet
bekleedde. Het was tijdens de
discussies na een inleiding

Bert Thie

een genoegen naar hem te
luisteren; hij had een scherp
analytisch vermogen, for-
muleerde goed en zorgvuldig
met een betoog dat veelal met
humor doorspekt was.
Van de door hemzelf
gehouden inleidingen
releveer ik die uit 2010 met
als titel: “Dit is de mens”. Hij
plaatst de mens in de evolu-
tionaire geschiedenis van de
kosmos maar wat daarbij
vooral opvalt is zijn visie dat
de mens, toen die er eenmaal
was, dezelfde is gebleven. Er
zijn opvattingen waarin de
evolutie van de mens
beschouwd wordt als een lad-
der, de opgang van iets dat
beestachtig en primitief was
naar iets dat geavanceerd en
beschaafd was. Een blijvend
kenmerk van de mens is
echter zijn drang tot zelfbe-
houd. De mens is er nog maar
net als één van de resultaten
van een miljarden jaren
omvattend evolutieproces. De

mens van nu is de zelfde als
de mens van vroeger; zijn
drang tot zelfbehoud leidt
ertoe dat er dan ook altijd
oorlogen zullen blijven.
Bert heeft in een aanvullende
inleiding zijn godsdienstige
invalshoek uitgewerkt. De
twee inleidingen tezamen
vormden naar zijn mening
een gaaf geheel; het kwam er
in feite op neer dat hij dit
geheel zag als een persoon-
lijke nalatenschap aan de
afdeling. Het was een zegen
voor hem en zijn omgeving
dat zijn geest tot het einde toe
helder is gebleven.
De Amerikaanse econoom
Taussig heeft geschreven:
most of the people are of a
humdrum sort, vrij vertaald:
de meeste mensen zijn maar
gewone luitjes. Bert was
daarvan de antipode: hij was
een bijzonder mens en dat is
in dit geval geen cliché. In de
advertentie die de belasting-
dienst in de NRC plaatste
schreef de directeur-generaal:
hij combineerde een scherp-
zinnige visie met een aimabel
optreden. Dat zullen alle deel-
nemers aan de vele kringen
waarin Bert participeerde
onderschrijven. Het grote
aantal bezoekers van de con-
doleancebijeenkomst getuigt
van een betrokkenheid van
velen bij - om de rouwadver-
tentie te citeren - “de voltooi-
ing van een rijk leven”.

Gerard Groenewegen
Apeldoorn, januari 2013
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In memoriam
Eduard de  ooij
(1930-2012)
Eduard de Nooij, lid van ICF
Utrecht, was de motor achter
de Stichting Wilhelmina-
park, waarvan hij lange tijd
secretaris was. Zijn taken-
pakket was zo groot, dat hij
door meerdere personen werd
opgevolgd. Ik was daar een
van. Tijdens de overdracht
kwamen enkele kenmerkende
trekken van hem naar voren.
- Hij nam de tijd om een beeld
van zijn opvolgers te krijgen,
want hij vertrouwde “zijn”
stichting niet aan de eerste de
beste toe. Kwaliteit stond
voorop.
- Na die weging kwam er een
gestructureerde overdracht op
gang aan de hand van vele,
netjes geordende ordners,
vaak voorzien van tabbladen
met aandachtspunten. Ik had
op het laatst een hele kast
nodig om dit overgedragen
archief met de weerslag van
zijn activiteiten op te kunnen
bergen. Grondig, kundig en
precies.
- Daarna organiseerde Eduard
kennismakingsbezoeken bij
de gemeenteambtenaren met
wie ik veel te maken zou
hebben. Persoonlijke bekend-
heid en korte verbindingslij-
nen waren volgens Eduard
essentieel voor een effectieve
lobby.
- Ter afsluiting gingen we
gezamenlijk naar de gemeen-
telijke commissie, om daar
gebruik te maken van ons

Dr. E.H. de "ooij

spreekrecht. Zo baande hij het
pad voor zijn opvolger.
- Aangenaam verrast was ik
na dit alles dat hij mij daarna
de ruimte liet om de porte-
feuille zelf in te vullen. Hij
kon het blijkbaar toch ook
loslaten.

Toen Eduard wegverhuisde
uit zijn geliefde
Wilhelminapark, bleven veel
contacten en activiteiten
doorlopen. Zo trof ik hem ter-
wijl hij het rozenperk
inspecteerde achter zijn oude
huis, dat hij jarenlang onder-
houden had. Hij wilde weten
of het er nog netjes bij lag. Of
hij liep met een expert door
het park om de toestand van
de bomen grondig te be-
kijken, zodat hij in de
Beheercommissie goed besla-
gen ten ijs kwam. Hij bleef
present en actief.

Ik trof Eduard weer toen ik bij
de ICF kwam. Toen pas
hoorde ik dat hij ook kerkelijk
zeer actief was geweest in het
Samen-op-Weg-proces, in de
Tuindorpkerk.

Een bezige man, met een
hoog streef-niveau, geën-
gageerd in maatschappelijke
en kerkelijke processen, ook
na het beëindigen van zijn
arbeidzame leven als klinisch
chemicus. Vasthoudend en
principieel ook; je kon in
onderhandelingen beter niet
tegenover hem staan, want
dan had je een taaie en lastige
tegenstander aan hem.
Koninklijk onderscheiden,
maar in de ICF bescheiden
aanwezig.
Aan dit actieve leven kwam
vrij abrupt een einde door een
hersenbloeding tijdens het
roeien en een daarop volgend
kort ziekbed. Hem is gelukkig
een lang ziekbed, invaliditeit
en afhankelijkheid bespaard
gebleven. Daar was hij de
man niet naar.

Requiescat in pace, moge hij
rusten in vrede.

Dr. Herman Vergouwen

Dr. E.H. de "ooij was klinisch
chemicus. Hij woonde in Utrecht.
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In memoriam
Wies Stael-Merkx
(1926-2012)

Eigenlijk schreef Wies zelf
haar In Memoriam. In 2006
verscheen het onder de titel:
‘Geloof in Leven’. Ze vertelt
daarin over haar leven, vanaf
haar jeugd, toen ‘geen
kruimeltje eten mocht worden
weggegooid, en van oude
kleren nieuwe werden
gemaakt…. het gaf ons een
flinke por om medeverant-
woordelijkheid te dragen
voor de dagelijkse gang van
zaken.’ Dat tekende haar hele
leven: in verantwoordelijk-
heid staan in gezin,
maatschappij en kerk. Ik zeg
hier alleen iets over het laat-
ste, ook vanuit mijn eigen
betrokkenheid. De ondertitel
van haar autobiografie luidt
‘het verhaal van een
katholieke vrijbuiter’, waarbij
het accent valt op zowel het
katholieke als op het vrije.
Zij leefde overtuigd in de
katholieke traditie, al nam ze
steeds meer afstand van ‘het
instituut kerk’.
Halverwege de tachtiger jaren
was ze een initiatiefneemster
voor de ‘8 mei Beweging’,

mevrouw L.M.I.C. Stael-
Merkx

relatietherapeut en voorzitter van
de Acht Mei beweging

opgericht naar aanleiding van
het bezoek van de paus aan
Nederland. Ze werd er de
eerste voorzitter. De r.k. kerk
begroette niet, in het voet-
spoor van het concilie in de
zestiger jaren, met vreugde de
inbreng van deze kritische,
maar oprecht naar
vernieuwing strevende
mensen. Integendeel, van
meet af aan werd elk initiatief
met argwaan en wantrouwen
tegengewerkt en geblokkeerd.
Het weerhield Wies er niet
van om haar eigen zelf-
standige weg te gaan. Ze was

een vrijbuiter, zoals ze zelf
schrijft, zowel in haar deel-
name aan de Amsterdamse
Ekklesia (Huub Oosterhuis)
als in haar werk in de
Geestelijke Gezondheids-
zorg, waarbij ze het voortouw
nam in de vragen rond
huwelijk en seksualiteit. Voor
velen was zij degene die hen
bevrijdde uit de beklemming
van een verziekte moraal.
Op het bidprentje stond:
Dit ene weten wij
en aan dit één houden wij ons
vast
in de duistere uren.
Er is een woord
dat eeuwiglijk zal duren
en wie’t verstaat
die is niet meer alleen.

(H. Roland Holst)

Wij hebben Wies in onze
ICF-afdeling leren kennen als
iemand met een open geest en
een warme belangstelling.
zowel voor wat in de lezingen
werd gebracht als voor onze
persoon. Wij zullen haar als
lid van onze ICF zeer missen.
Haar gedachtenis zij tot
zegen.

Ds.  ico van Egmond.
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papier. Je moet het penning-
meesterschap ook niet overschat-
ten. Het aantal financiële transac-
ties per jaar is beperkt. We
hebben een financiële positie die
degelijk is, maar ook niet over-
matig. Het beleid is altijd geac-
cordeerd door het besturencon-
vent.

Zijn er meer van het soort uit-
gaven als het jubileumboek op
komst?
Wie zal het zeggen? Er staat
momenteel niets op de agenda.
We hebben om de anderhalf jaar
onze congressen en daar wordt
niet op beknibbeld. Het
hoofdbestuur levert dus een bij-
drage en daar hebben we in het
verleden nog nooit problemen
mee gehad. Ik denk dat dit ook
gecontinueerd kan worden door
mijn opvolger.

Heb je zicht op een opvolger?
Jawel; we hebben iemand
benaderd. Maar daar kan ik nog
niets over zeggen.

Je stopt als penningmeester en
ook als hoofdbestuurslid. Maar je
blijft natuurlijk ICF-lid. Tegen
iemand van jouw leeftijd zeg je al
gauw: Je gaat naar je pensioen.
Maar in ICF ben je een van de
jongsten.

In mijn eigen afdeling zit ik in de
middenmoot.

Heb je een functie in de afdeling?
Die heb ik wel gehad voordat ik
in het hoofdbestuur kwam.
Wellicht komt dat opnieuw.
In de afdeling hebben we kort
geleden een uitgebreide discussie
gehad over verkondiging en
vieren, in relatie tot de tradi-
tionele kerk. Dat was een eye-

opener, zowel voor katholieken
als protestanten. We hebben wat
de herkomst van leden betreft een
heel mooie afspiegeling niet
zozeer van het zuiden, maar van
Nederland.

Hoe ben je bij ICF gekomen?
Ik wist van ICF niets af totdat
Maria Felix-Pollen bij mij een
zakelijke transactie kwam doen.
We raakten in gesprek. Het kwam
op religie en toen zei ze: Zou ICF
iets voor u zijn? Ik ben een keer
gaan kijken en dat sprak me erg
aan. Dus via een zakelijk contact
hier op kantoor is mijn ICF-lid-
maatschap ontstaan.
Nee, ik kom niet uit ‘s-Hertogen-
bosch. Ik ben wel Brabander. Ik
ben geboren in Zeelst bij
Eindhoven. Ik ben eerst kandi-
daat-notaris in Amersfoort
geweest en toen trok het zuiden
me. Vandaar dat ik gekozen heb

voor ’s-Hertogenbosch. Dat ligt
in Zuid-Nederland maar toch zo
dat je ook dicht bij het noorden en
het midden van het land zit. Het is
een mooie stad. Ik woon in de
binnenstad schuin tegenover de
sociëteit waar we altijd onze ICF-
bijeenkomsten hebben.
Ik ben vrijgezel. Dat geeft ook de
ruimte om je in te zetten voor
allerlei zaken. Je wordt niet
gehinderd door allerlei fami-
liebeslommeringen. Ik heb de
mogelijkheid om me op sociaal
en cultureel gebied te bewegen.
Op dit moment ben ik nog actief
in de Stichting Nationaal
Monument Sint-Jan, dat is de
stichting die zich inzet voor de
restauratie van de Sint Jan en nu
die gerealiseerd is, voor het
onderhoud. We moesten acht
miljoen bijeenbrengen en dat is

Zakelijk contact leidde tot ICF-lidmaatschap

Zie verder pagina 8.

De Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist in de binnenstad van
's-Hertogenbosch, kortweg de Sint Jan. In 2010 werd de restauratie
afgerond. Daarmee heeft de Stichting "ationaal Monument Sint-Jan,
waarin Maarten van den Oord een belangrijke rol speelde, haar
eerste doel bereikt: het bij elkaar brengen van twintig procent van de
kosten. Door bijdragen van particulieren, schenkingen, legaten,
acties en nalatenschappen is de 8,8 miljoen euro er gekomen! De
overige tachtig procent is verstrekt door rijksoverheid, provincie en
gemeente.

Vervolg van dee voorpagina



gelukt. We hebben zelfs nog wat
geld voor het onderhoud. We
moeten nog wel zo’n potje
hebben, want de bevolking van
’s-Hertogenbosch zegt: we
hebben toch gegeven voor de
restauratie. De kerk is uit de
steigers; dan hoeven we toch niet
meer bij te dragen? Het is inder-
daad voor de eerste keer sinds
mensenheugenis dat de bevolking
de Sint-Jan uit de steigers ziet.
Maar ook in de toekomst blijft
geld voor onderhoud nodig.

Hoe raakte je daarbij betrokken?
Ik heb vroeger in het kerkbestuur
van de Sint Jan gezeten en van-
daar ben ik in het stichtings-
bestuur terechtgekomen. Tot nu
toe tot grote tevredenheid.
Het is trouwens niet alleen de
Sint Jan die me ter harte gaat. Dat
betreft ook de jaarlijkse herden-
king van de bevrijding. In okto-
ber 1944 is ’s-Hertogenbosch
bevrijd door mensen uit Wales. Ik
zit nog steeds in het bestuur dat
jaarlijks de herdenking organi-
seert. Na zestig jaar bevrijding in
2004 hebben we het op wat
kleinere schaal voortgezet. Wij
zeggen: we zijn bevrijd op 27 ok-
tober 1944 en niet op 5 mei 1945.
Er zijn nog wel meer dingen waar
ik in zit. Sinds kort zit ik in het
bestuur van het straatpastoraat in
’s-Hertogenbosch. We hebben
een straatpastor die ook lid van
onze afdeling is. Er is onder dak-
lozen en thuislozen behoefte aan
hulp.
En dan zijn er nog dingen die niet
met religie te maken hebben. Ik
ben zeer geïnteresseerd in kaste-
len en landgoederen. We hebben,
daterend uit onze studietijd, een
genootschap dat kastelen en
woonhuizen bezoekt, vaak bij
particulieren. Daar ben ik
voorzitter van. Het kost de nodige

tijd om dat te organiseren.
En als notaris moet je natuurlijk
ook zorgen dat je bij blijft met je
kennis. Het moet voorop staan
dat je je vak goed kunt blijven
uitoefenen.

Wilde je als kleine jongen al
notaris worden?
Nee, helemaal niet. Voordat ik
rechten ging studeren, heb ik een
paar jaar economie gedaan. Ik
wilde econoom worden. Dat was
mijn vader ook. Ik wilde de inter-
nationale richting uit. Diplomatie,
internationale organisatie, dat
was mijn bedoeling. Maar dat
lukte niet zo en toen ben ik
overgestapt naar rechten in
Leiden. Ik kwam tot de conclusie
dat het burgerlijk recht me meer
lag dan het staatsrecht. Dus ik
moest de civiele sector in.
Volgend jaar ben ik twintig jaar
notaris; ik heb er geen spijt van
dat ik die weg ben ingeslagen.
Ja, het notariaat van twintig jaar
geleden is wel anders dan het

notariaat nu, dus dat vraagt de
nodige flexibiliteit. Toen ik begon
was het een vrij ambtelijke func-
tie en het ondernemerschap was
minder belangrijk; maar dat is
steeds meer op de voorgrond
getreden. Vrije tarieven, vrije
marktwerking, ondernemerschap
pur sang. Dat vind ik leuk, als het
maar niet ontaardt in allerlei
excessen. Daarmee moet je in het
notariaat oppassen. Je moet inte-
ger zijn; aan bepaalde eisen vol-
doen. En als je daar niet voor
kiest, hoor je niet in dit vak thuis.

Aan de gevel staat: notarissen en
adviseurs. Wat adviseer je?
Je bent niet alleen notaris. Je pro-
duceert niet alleen akten. Er
komen ook mensen bij ons die
vragen wat ze in hun
omstandigheden het beste kunnen
doen. Ze vragen of ze het beste
hun huis aan hun kinderen kun-
nen verkopen; hoe kan ik het

ICF-Mededelingen februari 2013 pagina 8

�otariaat kwam pas later in beeld

Toen Maarten van den Oord tien jaar verbonden was met het
notariskantoor Huijbregts, bood hij het kantoor een schilderij van
Ruud van Vessem uit Rotterdam aan. Bij Huijbregts werken vijftig
mensen, onder wie vijf notarissen.
Maarten woont sinds 1986 in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch
waar hij zich zeer thuis voelt. Hij is zeer betrokken bij het culturele en
maatschappelijke leven in de provinciale hoofdstad.
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In memoriam

Jij was lid van onze
International Christian
Fellowship- vriendengroep,
aanwezig, rustig, en met een
duidelijke mening.

Het thema van afgelopen jaar
was:
“Wat geloof ik?”
Ook jij sprak daarover

Veel van het geloof uit onze
jeugd bleek verbleekt en
verdwenen.
Maar de kern van ons geloof
werd helderder:

Jef Boemaars

'Zorgzaamheid voor elkaar in
het  u.'

Jef, ik dank je voor deze
liefde.
Á Dieu.

Over de tijd heen
In het ongekend ontwaakt.
Wat rest hier is stof.

Wim Luiten

ICF Eindhoven,
januari 2012

Jef

Zo plotseling heb jij ons verlaten dat het bijna niet werkelijk is.
Ons gesprek vorige week was nog niet af. We spraken over twee

economieën: een gaat over waarden en behoeften en de ander over prijs
en markt. De verwarring van die twee economieën bracht ons een heilloze

constellatie.

Dit is de tekst die Wim Luiten, voorzitter van ICF Eindhoven, tijdens de
afscheidsdienst heeft gehouden.

De overledene is (drs. J. A. F.) Jef Boemaars.

beste mijn onderneming inrich-
ten? Moet ik mijn pensioen in
m’n onderneming opbouwen?
Dat leidt niet altijd tot een akte;
soms schrijven we een brief met
een onderbouwd advies.

Hoe zie je de toekomst van ICF?
Je moet realist zijn. Het is een
kleine organisatie die nooit in de
voorhoede zal spelen. Maar op

plaatselijk niveau zie ik
mogelijkheden om mensen
geïnteresseerd te krijgen.
Spiritualiteit is nu een hot
item. Als je een programma
hebt dat ook jongeren
aanspreekt, zal ICF blijven
bestaan. Mensen zullen het
voelen als iets waardevols.
Het zal moeilijk zijn nieuwe
afdelingen op te zetten. Je
hebt een vriendenband en daar
kun je mensen bij betrekken.

Maar een start in een plaats
waar ICF niet is, zal niet
makkelijk zijn. Je zult iemand
moeten hebben die geraakt is
door de opzet en die dat in
een andere plaats wil
opzetten. Maar er is geen
reden bij de pakken neer te
zitten.

Maarten legt zijn taak neer op
het Besturenconvent van april
2013.
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