
Lennep, Jonkheer Maurits Carel Theodore van. - Direc-
teur Centr. Bond voor In w. Zending en Ohr. Phil. Inrich-
tingen en van het Bijbclsch Museum. - Geb. 28 Nov. 1884
te Hoenderloo als zoon van Jhr. Dr. Maximiliaan JiYederik
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van Lennep en Emilic Marie Antoinotte van Ecghcn. - Goh.
met Henrictte
Sillem, die 23
April 1891 te
Amsterdam is
geboren. - Zij
schonk hem vier
kinderen: Ma-
xim iliaan Fre-
derik, geb. 7
Jan. 1915, werk-
zaam bij Stoom-
vaart Mij. „Ne-
derland"; Er-
nest Willcm,
geb. 17 Mei
1918; Augusta
Eveline, geb. 5
Aug. 1920 en
Geraldiiie Emi-
lic Wendela,
geb. 2 April
1925.-v. L. be-
zocht het Gym-
nasium te Haar-
lem en studeer-
de daarna rech-
ten te Leiden.

Wegens ziekte moest hij echter zijn studie afbreken. Hij
kwam in het assurantiebcdrijf en werd directeur van de
toenmalige „Brand Assurantie Mij. Amsterdam". Na ver-
loop van eenige jaren vestigde v. L. een eigen, firma onder
den naam Toe Laer en Van Lennep. Hij liquideerde deze
onderneming weer en werd firmant in de assurantiefirma
„Wed. J. van Bossc & Zn.". - Van 1913—1922 was hij
ondertusschen tevens agent voor Amsterdam van de Rott.
Hypotheekbank v. Nederland. - In 1924 is hij tenslotte
benoemd tot onder-directeur van het Comité voor Inw.
Zending in Nederland, waaraan verbonden is het Bijbelsch
Museum. - Eind 1920 volgde v. L. Dr. O. Norel op als
directeur van den Centr. Bond voor Inw. Zending en Chr.
Phil. Inrichtingen, welke in het jaar voordien was ont-
staan door een fusie van het Comité voor Inw. Zending in
Ned.j opgericht in 1915, met denCentralen Bond van Chr.
Phil. Inr. in Ned., een organisatie, die in 1901 is opgericht.
De nieuwe Centrale Bond omvat ^ 150 vereonigingen en
stichtingen op het gebied van evangelisatie, chr. jeugd-
werk, drankbcstrijding, kinderbescherming, ziekenzorg,
oudeliedenzorg, reclasseering, enz. Het bureau, waarvan
v. L. de leiding heeft, stelt zich o.a. tot taak: het steunen
van het werk der aangesloten verecnigingen, het geven
van inlichtingen, het verleenen van arbeidsbemiddeling,
liet verschaffen van evangelisatieloctuur, hot uitleeneii
van boeken, het organiseercn van conferenties, enz. - Er
verschenen van v. L. versch. publicaties. O.a. stelde hij
samen het „Handboek voor Christelijken Arbeid". - Op
buiten!, congressen van den Intern. Bond voor Inw. Zen-
ding, trad v. L. op als vertegenwoordiger van den Centraal
Bond. - Hij is bestuurslid van den Zendingsstudieraad te
Zeist. Verder is hij gedol. comm. der N.V. Boekencentrum
's-Gravenhage en. curator van het Lyceum te Bussum en
v. 1i. Centraal Instituut voor Chr. Socialen Arbeid te Am-
sterdam, zoomede voorz. van de Comm. voor Zendings-
propag. en secr. van hot Ned. Godsd. Gen. „de Lichtdra-
ger". - Het Bijbelsch M.usoum, waarover v. L. de leiding
heeft, neemt onder de musea in ons land een eigen plaats
in. Het bevat o.a. fraaie modellen van den tabernakel met
priesters en levietenkoor, offcrdieren en gereedschappen
en modellen van Palestina, Jeruzalem en den ïempelbcrg.
Ook vindt men er, naast een uitgobr. verzameling orig.
voorwerpen en modellen, betrekking hebbende op het

§udsd. en cult. leven van Oud-Egypte, een deel van de te
ichem opgegraven voorwerpen, in bruikleen afgestaan

door het Rijk. - J. E. Evertslaan 12, Bussum.


