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Informele fase zaligverklaring Mgr. Schraven afgerond
Op vrijdag 11 december vond een informele bespreking plaats met de bisschop van Roermond Mgr.
Wiertz over zijn bereidheid om mee te werken aan een zaligverklaring van Mgr. Schraven en
gezellen. De bisschop bleek goed ingelezen in de materie en toonde zich onder de indruk van deze
missiebisschop. Hij vertelde uit eigen ervaring hoe in zijn jeugd Mgr. Lebouille (hulpbisschop van Mgr.
Geurts) een bezoek bracht aan de basisschool waar Mgr. Wiertz naar school ging. Mgr. Lebouille
vroeg hem wie de stichter was van de Lazaristen en de jonge Frans Wiertz antwoordde spontaan: ‘De
H. Lazarus’.
Tijdens het overleg verwoordde de provinciale overste van de Nederlandse Lazaristen de stem van
Chinezen (onder wie 3 bisschoppen), tijdens het recente China bezoek gehoord, om Mgr. Schraven
en gezellen zalig te laten verklaren. Vincent Hermans ging in op de betekenis die zo’n zaligverklaring
kan hebben, voor de kerk zelf, de relatie met China, voor slachtoffers van seksueel misbruik, voor
vluchtelingen enz. De voorzitter van de Mgr. Schraven Stichting Harry Schraven informeerde de
bisschop over de stichting, de activiteiten en de plannen.
De bisschop toonde zich bereid op het verzoek in te gaan en een rechtbank in het leven te roepen.
De formele stappen kunnen nu gezet gaan worden.

Foto 1: De heer Jaspers overhandigt het Chinese boekje over Mgr. Schraven en gezellen.
Foto 2: De heer Schraven geeft de bisschop de flyer van de Mgr. Schraven Stichting.
Foto 3: De bisschop ontvangt van heer Hermans zijn schriftelijke pleidooi voor een zaligverklaring.
Eerder werd in Rome al groen licht gekregen om het proces te starten.
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Over de reis naar China door 15 personen afgelopen september en oktober valt veel te vertellen. We
beperken ons hier tot het persbericht dat na de reis de wereld rond ging.

VEERKRACHT CHINESE KERK IMPONEERT NEDERLANDSE PELGRIMS NAAR
CHINA
Onder de indruk van de veerkracht binnen de (beperkte) mogelijkheden van de katholieke kerk in
China, kwamen begin oktober vijftien Nederlanders terug uit China na een zestiendaagse pelgrimage
naar dat land. ‘Je voelt een voorzichtige lente aanbreken in de openheid die steeds verder in China
groeit’. Verschillende Chinese bisschoppen vertelden het Nederlandse gezelschap de toekomst
hoopvol tegemoet te zien. Na een periode van dertig jaar van pogingen tot onderdrukking en
verlamming van kerkelijk leven, bruist de kerk van nieuw leven: “Zij wil meer dan ooit een kerk van
liefde zijn voor het welzijn van heel het Chinese volk, gelovig en ongelovigen.” Dit geeft zij vorm in
zorg voor wezen, armen, ouderen, bezoekwerk, vorming…. Vooral de betrokkenheid van jongeren
aan dit proces en de wijze waarop dit vorm wordt gegeven in eigen omgeving, frappeerde de
Nederlandse bezoekers.
De Nederlanders pelgrimeerden naar de Hebei Provincie in China om de graven te bezoeken van hun
familieleden die als missionarissen honderd jaar geleden naar China trokken. Twee van hen werden
er bisschop en een van hen stierf er een gewelddadige dood tijdens de Chinees-Japanse oorlog. De
reis werd georganiseerd door het Verbiestinstituut van de Universiteit van Leuven in samenwerking
met de Nederlandse Lazaristen tot welke congregatie beide bisschoppen behoorden. Alsof het eigen
familie betrof, zo hartelijk was de ontvangst door de huidige Chinese opvolger van Mgr. Geurts,
namelijk Mgr. Liu Jinghe 89 jaar, die
met groot respect sprak over zijn
Nederlandse voorganger en stichter
van het bisdom Tangshan dat
de
binnenkort zijn 110 verjaardag viert.
Hoe zeer de sporen van het
verleden nog zichtbaar zijn, toonde
het bezoek aan het graf van deze
Nederlandse bisschop, gelegen op
een hoge heuvel, ooit een kerkhof
(verwoest tijdens de culturele
revolutie) en nu nog alleen een
maïsveld.
‘Het meeste indruk op mij maakten de jonge zusters in een grote stad die al vier jaar lang zonder licht
en water een kerk bezet houden uit verzet tegen een projectontwikkelaar uit Singapore die er grote
flatgebouwen neer wil zetten. Hun strijdbaarheid in dergelijke omstandigheden maakte me stil’, was
het commentaar van een van de deelneemsters aan de reis.
Gedurende twee weken werden zeven bisdommen bezocht en kregen de bezoekers een globaal
beeld van de huidige situatie van de kerk. Niet overal is dit even florissant. Afhankelijk van personen
en omstandigheden lopen verschillen dwars door de bisdommen heen. In welk spanningsveld de kerk
van China óók moet leven, kwam aan het licht bij het bezoek aan Zhending, de stad waar Mgr.
Schraven in 1937 door de Japanners werd vermoord aan de voet van een pagode samen met 8
andere Europese missionarissen. Onder strenge bewaking kregen de pelgrims uiteindelijk
toestemming alleen deze plek te bezoeken en er samen te bidden, ‘omdat het een toeristische plek
betrof’. Even konden de bezoekers ervaren in welke omstandigheden van strenge controle gelovigen
in China nog steeds moeten leven. Bezoek aan andere waardevolle plekken werd niet toegestaan,
ondanks eerdere toezeggingen. ‘Wat het hoogtepunt was van de pelgrimage, kreeg wel een zeer
aparte bijsmaak’, was het gehoorde commentaar. Onze sympathie voor China die tijdens de vorige
dagen hoog gestegen was ,kreeg daardoor wel een stevige deuk’.
Hartverwarmend was voor de familie de verschillende oproepen die vanuit Chinese hoek gedaan
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werden om Mgr. Schraven en gezellen zalig te laten verklaren. De radicale weigering van deze
missionarissen om Chinese vrouwen en meisjes aan de Japanners ter beschikking te stellen kwam
hen duur te staan. Zij werden om het leven gebracht en verbrand aan de voet van een pagode. De
duizenden vrouwen die hun toevlucht hadden gevonden in de kerkelijke veiligheidszone, bleven
ongedeerd. Hoezeer men hen in China niet vergeten is, blijkt uit het bezoek dat gelovigen nog steeds
brengen aan het graf en het gedachtenismonument van de martelaren door de Japanners voor hen
opgericht, om er te bidden.
Hoe groot de betekenis van hun marteldood voor China is geweest, kwam op het wetenschappelijk
symposium van augustus j.l. in Peking, georganiseerd door het Verbiestinstituut en samenwerking
met het Institute of Modern Studies te Peking aan het licht. Daar werd een nadrukkelijk verband
gelegd tussen deze moord en de invloed daarvan op de gruwelijke massamoord van Nanking twee
maanden later, waar ca. 300.000 Chinezen werden vermoord, maar tevens 200.000 Chinezen konden
worden gered dankzij de inzet van een groepje buitenlanders, die in de stad eveneens een
veiligheidszone inrichtten.
Een feestende kerk werd ervaren in Anguo (Hebei) bij de tachtigste verjaardag van de oprichting van
de zusters van de H. Theresia, waarbij de Nederlanders
als eregasten waren uitgenodigd: een bloeiende
zustercongregatie, werkzaam op allerlei moderne
sociale terreinen en in 1929 opgericht door de Belg
Vincent Lebbe . Met een knipoog naar de
heiligverklaring van de Belg Damiaan de Veuster op 11
oktober in Rome, door de Belgen zelf uitgeroepen als
de grootste Belg aller tijden, werd in China de
opmerking gehoord: ‘Voor de Chinezen is Vincent
Lebbe de grootste Belg aller tijden’. Hij wist te strijden
voor een echte Chinese kerk, los van elke koloniale en imperialistische bemoeienis van buitenaf, die
het Chinese volk patriottisme wist bij te brengen.’
”De huidige Chinese kerk draagt de last van de verwevenheid van westerse politiek en kerk in het
verleden.” Dat is een besef dat leeft in de Chinese kerk. Desondanks ontmoetten we veel dank voor
de individuele missionarissen die het geloof brachten en zich inzetten voor het welzijn van het
Chinese volk.
De Nederlandse pelgrims voelen zich extra gemotiveerd verder te gaan met hun inzet voor China .
Kort geleden werd in hun midden de Mgr. Schraven Stichting opgericht die de Chinese kerk wil
ondersteunen bij het opstarten van het proces van canonisatie van Mgr. Schraven en gezellen en zich
ook wil inzetten tegen seksueel geweld jegens vrouwen, waarvoor Mgr. Schraven zijn leven gaf.
Daarvoor zal ook in Nederland binnenkort een gedachtenismonument worden opgericht.
‘Onze reis bleek een bemoediging en steun aan de Chinese kerk, die het bijzonder waardeerde
gasten uit Nederland te ontvangen met naar eigen zeggen zoveel warme en hartelijke belangstelling
voor China’, zo constateerde een van hen bij thuiskomst na een zeer geslaagde en indrukwekkende
reis.
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FEEST IN HET VROEGERE BISDOM VAN MGR. GEURTS
Vanuit de familie werd het volgende bericht gestuurd aan het bisdom Tangshan:
“ Namens de familie Geurts en Schraven feliciteren wij u Mgr. Liu Jinghe, uw hulpbisschop Mgr. Fang
Jianping, priesters, religieuzen en gelovigen van het bisdom Tangshan van harte bij gelegenheid van
het 110-jarige bestaansfeest van uw bisdom. Het is voor ons een grote eer dat ons familielid Mgr.
Geurts in 1899 het eerste begin mocht maken met dit bisdom.
Met grote dankbaarheid denken wij terug aan
ons recente bezoek en de grote hartelijkheid
waarmee u ons hebt ontvangen en ons geleid
hebt naar zijn vroegere residentie en hem
samen met ons hebt herdacht op de plaats waar
hij begraven werd.
Deze herinneringen staan diep in ons hart
gegrift.
Wij dragen het bisdom Tangshan een warm hart
toe en vragen Gods zegen over de toekomst
voor u en het bisdom.
Ook vanuit de Nederlandse families van Mgr.
Lebouille (Hoensbroek), indertijd de hulpbisschop en opvolger van Mgr. Geurts werd een felicitatie
gestuurd.
(Op de foto in het midden Mgr. Liu Jinghe (89) met zijn Nederlandse gasten. Hij draagt het vroegere
bisschopskruis van Mgr. Lebouille cm, de bisschop die hem priester heeft gewijd.)

Kort bericht vanuit het bestuur van de Mgr. Schraven Stichting:
Mevr. Marja Leyten-Schraven heeft zich (helaas) per 31 december terug getrokken uit het
bestuur van de stichting. Wij zijn haar zeer dankbaar dat zij haar schouders heeft willen
zetten onder de start van de stichting. Dat deed zij met grote toewijding en betrokkenheid.
Ze blijft zich inzetten voor de Nieuwsbrief en de werkgroep Memorabilia. Zij trad in de
voetsporen van haar vader Johan Schraven, die jarenlang als eenling zich heeft ingezet om
de nagedachtenis aan Mgr. Schraven levend te houden. Hij mocht de voorbereidingen voor
de zaligverklaring niet meer beleven. Hoe dankbaar en trots zou hij nu zijn! We wensen
Marja alle goeds toe en zullen zoeken naar een waardige opvolger/ster.

Powerpoint: Op donderdag 22 oktober werd in Oosterbeek in het klooster van de paters Mill Hill een
power point presentatie gegeven over de reis naar China en het levensverhaal van Mgr. Schraven en
gezellen. Het gehoor was zeer belangstellend en onder de indruk.
Waar bestaat nog meer belangstelling?
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China – Ontmoetingsdag – Lottum 22 november 2009
door Marja Leyten-Schraven.

Er was veel aandacht voor de pelgrimstocht naar China van een vijftiental reizigers, waaronder ook
pater Harry Jaspers, provinciaal overste van de Lazaristen in Panningen en Jan van Aert, Lazarist op
Taiwan, die zich van daaruit bij de groep gevoegd heeft en vanwege zijn kennis van de Chinese taal
van grote waarde was tijdens de reis. Zo’n 80 familieleden en belangstellenden waren aanwezig op
de Chinadag in Lottum, de geboorteplaats van Mgr. Schraven
De dag begon in de St. Gertrudiskerk in Lottum met een plechtig gezongen H. Mis, die ook werd
gehouden ter gelegenheid van het gouden jubileum van het plaatselijke koor. Een prachtige mis, met
kerkelijke gezangen uit de Messe Brève no. 7 van Charles Gounod. Het was een bijzonder begin van
de ontmoetingsdag.
Pater Harry Jaspers en pater Piet Boonekamp, oud missionaris in China, uit Panningen waren de
concelebranten in deze dienst. In zijn preek* verwoordt Harry Jaspers de gemeenschappelijkheid
tussen de H. Cecilia en Mgr. Schraven: Sint Cecilia, patroonheilige van koren en
muziekgezelschappen, wilde haar maagdelijkheid bewaren. Daarom werd zij vermoord.
Mgr. Schraven werd martelaar, omdat hij de maagdelijkheid van vrouwen en kinderen wilde
beschermen. Pater Jaspers vertelt over de reis naar China en hoe hij daar heeft ervaren, wat het is
niet vrij te zijn, gecontroleerd en bespied te worden.
Later bij het middagprogramma wordt tijdens het vertonen van de film over de reis duidelijk, wat het
alleen al betekent niet vrij te kunnen reizen. Er was voortdurend een speciale ‘gids’ in de buurt en
men mocht het gedachtenismonument en de kathedraal van Mgr. Schraven niet bezoeken.
De film en de verhalen van de reizigers bevatten gelukkig, naast mooie en ontroerende momenten,
ook vrolijke en bijzondere gebeurtenissen.
De hele dag was te gast, naast pater Wiel Bellemakers, ook pater
Jeroom Heyndrickx van het Verbiest Instituut in Leuven. Hij
vergezelde zuster Gabriëlla van de Theresiazusters in Anguo. Zij
studeert al jaren in Europa. De groep reizigers vierde op 1 oktober
j.l. het 80 jarige bestaan van haar communiteit in Anguo mee.
Voor haar was het heel verrassend de filmbeelden van haar
klooster en medezusters tijdens de feestelijkheden te zien.
Aan het eind van de dag vertelde zij in het Chinees (vertaald door Pater Jeroom Heyndrickx) over
haar eigen ervaringen en over dat wat zij in de film gezien had. Voor het eerst zag zij het klooster,
waar de zusters na haar vertrek naar Europa naar toe verhuisd zijn. Ook voor haar was het dus een
bijzondere middag!
* Mocht u de preek van Harry Jaspers tijdens de H. Mis op 22 november j.l. in zijn geheel willen lezen,
dan kunt u de tekst van deze overweging opvragen: stichting.mgr. schraven@gmail.com.
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Onlangs kwam de Nederlandse vertaling klaar van het in China geschreven boekje over Mgr.
Schraven. Het is uitgegeven door de Mgr. Schraven Stichting in samenwerking met de Congregatie
van de Lazaristen waartoe Mgr. Schraven behoorde. Te bestellen door overmaking van 4,00 euro
(inclusief verzendkosten) op het banknummer van de stichting onder vermelding: bestelling boekje.
Tevens verscheen een fraaie flyer over de Stichting, naar ontwerp van Mw. Isabel-Bakker-Schraven.
Van de reis naar China werd een prachtige DVD gemaakt door de deelnemer de Heer Wim Brinkmans
uit Horst-Meterik. De DVD duurt 65 minuten en kost 10 euro, exclusief 2,76 portokosten.
Van de reis werd een uitvoerig verslag gemaakt. Elke dag nam een van de deelnemers deze taak op
zich. Op verzoek wordt het verslag gratis per mail toegezonden. Per post brengen we de drukkosten
en portokosten in rekening.
Bestellingen via het mailadres: stichting.mgr. schraven@gmail.com.
---------------------------------------------Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld tel. 045-544 54 19 t.n.v.
Vincent Hermans
Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: nummer 1481 75 341 Rabobank te Venray.
Voor betalingen buiten Nederland:
IBAN nummer: NL74rabo0148175341
BIC code: RABONL2U
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