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WEBSITE VOOR DE MGR. SCHRAVEN STICHTING
Opnieuw is een plan verwezenlijkt: een eigen website van de Mgr. Schraven Stichting. Het bestuur
van de stichting is de heer Pieter Litjens van het kerkbestuur van Broekhuizenvorst zeer erkentelijk
voor zijn inspanningen om deze droom te verwezenlijken. Half augustus was de website een feit.
Alle belangrijke gegevens van de stichting kunt u nu bij elkaar vinden op de website. Ook alle
Nieuwsbrieven hebben daar een plaats gekregen. De levensbeschrijvingen van de medemartelaren
Broeder Antoon Geerts en pater Gerard Wouters kunt u daar al lezen. Deze artikelen zijn
gepubliceerd in het martelarenboek 2008 en van de hand van Wiel Bellemakers, Lazarist en
medebroeder van Mgr. Schraven. Met zijn toestemming werden de artikelen overgenomen op de
website. Ook de levensbeschrijvingen van de andere metgezellen zullen daar te zijnertijd op
verschijnen. Een Engelse versie van de website is in de maak. Het bestuur is trots op dit mooie
produkt. Kijk op: www.mgrschraven.nl
VIJLENSE KUNSTENAAR VEREEUWIGT MGR. FRANS SCHRAVEN
Met een voldane blik kijkt kunstenaar Hub Delnoy uit Vijlen naar het houtprofiel van Mgr. Schraven,
dat hij uit een groot stuk esdoornhout tevoorschijn heeft
geschapen. De bisschop kijkt je aan met een beminnelijke blik. Met
tedere vingers betast de kunstenaar de houtnerven op het
kunstwerk. Meer dan zestig uur lang hebben zijn handen daaraan
gewerkt. Ondanks de hitte van de afgelopen weken bleef hij dag in
dag uit aan het werk, ‘want het moest klaar voor het Rozenfestival
in Lottum van 7 en 8 augustus’. ‘Slechts één dag heb ik er niet aan
gewerkt en heb ik de hele dag naar de Tour de France gekeken, het
was té heet’. Zijn kunstwerk is bestemd voor de dorpskerk van
Lottum, waar bisschop Frans Schraven in 1873 werd gedoopt. ‘Ik
was meteen geraakt door het ongelooflijk aangrijpende
levensverhaal van Mgr. Schraven. Het pakte me enorm en ik voelde
dat deze opdracht ging lukken. Het ging helemaal in mij leven. Voor

mij is die man een grote held. Iemand die zijn leven over heeft om vrouwen meisjes tegen seksueel
misbruik te beschermen. Dat is onvoorstelbaar’. Tijdens deze woorden raakt Hub Delnoy
geëmotioneerd en zijn tranen van ontroering dringen zich op. ‘Ik heb me in zijn leven verdiept en zijn
foto nauwkeurig bestudeerd. Daarna heb ik een schets gemaakt op het hout. En dan is het een
kwestie van je vakmanschap uitoefenen’. En een vakman is Hub Delnoy. Het artistieke zat er al van
jongs af aan in. Als negentien jarige jongen vergezelde hij zijn broers op zaterdag naar de
kunstacademie in Maastricht om te gaan boetseren. Een leraar ontdekte zijn talent voor
houtbewerken en stimuleerde hem de kunstacademie te gaan volgen. Zijn hele leven lang heeft hij
hout tot leven gebracht. Zijn lust en zijn leven. ‘Ik vind het fantastisch, een grote eer dit te mogen
doen met zo’n persoon als Mgr. Frans Schraven’. .. Hub Delnoy: ’Net in deze tijd met de onthullingen
van seksueel misbruik in de katholieke kerk, blijkt des te meer hoezeer de kerk bestaat uit zondaars
én heiligen. Mgr. Frans Schraven is voor mij zo’n heilige. Hij beschermde juist vrouwen tégen
seksueel misbruik. Ook dat is een kant van de kerk’.
Inmiddels is het kunstwerk van Hub Delnoy overhandigd aan het kerkbestuur van Lottum en heeft
zijn houtprofiel een plaats gekregen in de parochiekerk. Bij het aanstaande Rozenfeest zullen 50.000
personen zijn kunstwerk kunnen bewonderen. Zullen ook zij zo geraakt worden door de figuur van
deze Limburgse bisschop-martelaar als Hub Delnoy? ‘Deze bisschop verdient het om voor eeuwig als
voorbeeld te dienen voor mensen’. Zijn houtprofiel wil daaraan een bijdrage zijn.
(Dit artikel verscheen in het weekblad van Vaals en omgeving)

OVERHANDIGING IN LOTTUM

Op dinsdag 27 juli werd het kunstwerk officieel overhandigd
aan drie dames van het kerkbestuur van Lottum. Bij de
overhandiging v.l.n.r. Maria Vergeldt-Poels, Floor RuttenTrienekens, Hub Delnoy, Mieke Teluy-Brouwers. Inmiddels
heeft het kunstwerk een vaste plaats gekregen in de kerk, nl.
(zie foto)tegen de achterwand van de kerk rechts naast de
gedenkplaat voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Mgr. Schraven hoorde zelf bij de
allereerste slachtoffers van die oorlog.

INZEGENING VAN HET KUNSTWERK
Op zondag 10 oktober zal tijdens een gezinsmis die in het teken staat van Wereldmissiedag, het
kunstwerk worden ingezegend door Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond. Hij beschouwt
het als een grote eer dit te mogen doen. De eucharistieviering begint om 10.00 uur.
U bent van harte welkom.

DE ‘TILBURGSE’ KELK VAN MGR. SCHRAVEN
Tussen de families Schraven-Wijnhoven en Schraven-Eijsbouts bestond van oudsher een intensief
contact. Bij zijn bezoek aan Nederland in 1925 bezocht Mgr. Schraven ook Tilburg, waar de familie
van zijn neef Henri Schraven woonde. Hij bracht bij die gelegenheid, behalve aan het woonhuis aan
de Broekhovenseweg, waar alle 11 kinderen een kruisje uit China kregen, ook een bezoek aan de
kerk van de H. Familie, Broekhoven II. Omdat Henri Schraven ook kerkmeester was van de nieuwe
parochiekerk, is dat de vermoedelijke reden geweest van zijn bezoek.
De kerk was op 15 juni 1925 door Mgr. A.F.Diepen, bisschop van Den Bosch geconsacreerd. Mgr.
Schraven heeft er op 27 juli 1925 een kelk uit China aan de parochie geschonken.
Kenmerken van de kelk:
De kelk is opgebouwd uit 3 delen. De beker, het handvat en de voet. De basis is verguld edelmetaal,
met gedeeltelijk ingelegd, gedeeltelijk opgelegd (de onderkant van de beker) emaillen. Bij de kelk
hoort een vergulde pateen.

Zowel de ingelegde als opgelegde emaillen zijn in bladvorm uitgevoerd, waarin bloemmotieven te
zien zijn, het z.g. cloisonné. Boven de opgelegde bladeren op de beker is een smalle ingegraveerde
rand te zien van takken en bladvormen. Het handvat (tussenstuk) bestaat geheel uit emaillen, Zowel
in de hals als in het bovenste stuk van de voet zijn twee ringen te zien, voorzien van ingelegde
emaillen sterren. Ingelegd emaillen, bekend als cloisonné, is een techniek van emailleren, waarbij
gebruik wordt gemaakt van een plaat waarop (edel)metaaldraden, zoals koperdraad zijn gelast, die
vakjes (in elk gewenste vorm) vormen. Deze vakjes zijn met email opgevuld.
Het cloisonné werd al tijdens de Yuandynasty (1279 – 1368) in China geïntroduceerd. De Lazaristen
hadden indertijd in Peking een eigen werkplaats voor edelsmeedkunst. Mogelijk is deze kelk daar
gemaakt.
Anders dan op de kelk van Pater Vincentius, zijn op deze kelk geen christelijke symbolen te zien. In
China werd het gebruik van dergelijke symbolen vermeden, omdat dit bezwaarlijk zou kunnen zijn
voor de Chinese ziel. Op de pateen is echter een Romaans kruis te zien
Dat de kelk in China is gemaakt is met zekerheid vast te stellen door de ‘schroef’ aan de onderkant
van de kelk, die de onderdelen met elkaar verbindt, en die een Chinese tekst laat zien, welke
betekent: “ Made in China for Christian hall/church”.

Tekst onder de Kelk van Mgr. Schraven
Geschonken aan de parochie van Broekhoven II, Tilburg
ter gelegenheid van mijn verblijf.
† F.H. Schraven C.M. Bisschop van Amyclea
Vicaris Apostolicus van Cheng ting fu, China. 27 juli 1925.
Z.H. Excellentie Mgr. Schraven is vermoord en verbrand
in China op 10 oktober 1937 *, tezamen met 8 gezellen.
Op 10 oktober 1962, 25 jaar na de roemrijke dood van
Mgr. Schraven, is deze kelk opnieuw verguld.
Truus Schraven
*De feitelijke datum van overlijden is 9 oktober 1937.
Truus Schraven is een nicht van Mgr. Schraven, tweede dochter van het echtpaar Schraven-Eijsbouts
uit Tilburg. Zij bleef altijd in het ouderlijk huis aan de Broekhovenseweg wonen en deel uit maken van
de parochie de H. Familie. Na de sluiting van de
parochiekerk is de kelk in 1972 met speciale toestemming
van het Bisdom Den Bosch overgedragen aan de familie.
Bij de herdenkingsdienst voor Mgr. Schraven in 2007 in
Broekhuizenvorst is de kelk in de eucharistieviering
opnieuw gebruikt.

Werkgroep Memorabilia, Marja Leyten-Schraven.

ZALIGVERKLARING VAN MGR. SCHRAVEN
Op de Algmene Vergadering van de Provinciale Oversten van de Congregatie van de Lazaristen te
Parijs afgelopen zomer werd besloten het zaligverklaringproces officieel te beginnen, niet te
Roermond (zoals eerder was gemeld), maar in Parijs. Het besluit is er. Nu is het wachten op de eerste
stappen. Het initiatief ligt bij het bestuur in Rome.

ONDERGRONDSE OPVOLGER MGR. SCHRAVEN VRIJGELATEN
Na 15 maanden detentie op een onbekende plaats is in juli de ondergrondse opvolger van Mgr.
Schraven Mgr. Julius Jia vrijgelaten. Uiterlijk in goede conditie, maar vermagerd, vierde de bisschop
de eucharistie met gelovigen, zonder zichtbare aanwezigheid van de politie, zoals vóór zijn arrestatie.
In het verleden is Mgr. Jia vaak gearresteerd en dan maanden later vrijgelaten. Tijdens de detentie is
hij gewoonlijk alleen opgesloten in een kamer en onderworpen aan politieke indoctrinatie om hem
te overtuigen lid te worden van de Chinese Katholieke Patriottische Vereniging, de organisatie van de
communistische partij die probeert te komen tot een nationale katholieke kerk zonder banden met
Rome. Na zijn vrijlating verklaarde Mgr. Jia aan zijn gelovigen in de kathedraal van Wuqiu dat hij op
geen enkele wijze heeft toegegeven. Volgens bronnen is de arrestatie van Mgr. Jia een poging om
het verzoeningsproces van het Vaticaan tussen ondergrondse en bovengrondse kerk in Hebei (met
het hoogste aantal katholieken in China) te ondermijnen. In het kader van deze verzoeningspoging
kwamen de bovengrondse opvolger van Mgr. Schraven Mgr. Jang Taoran en Mgr. Jia vaak samen en
begonnen te werken aan een gezamenlijk pastoraal plan voor het bisdom. Toen de Patriotische
Vereniging hier achter kwam, werden beiden onder huisarrest geplaatst. De politie zou aan Mgr. Jia
hebben gezegd: ‘samenwerken is een slecht idee, want een buitenlandse macht zit er achter’. De
politie zou Mgr. Jia ook getart hebben door te zeggen dat de regering iemand anders in zijn plaats
ging benoemen en dat het tijd was om af te treden omdat hij ziek was. Uit een andere bron wordt
vernomen dat de arrestatie volgde omdat beiden bisschoppen het eens waren geworden over de
noodzaak van een gemeenschappelijke opvolger. Dit akkoord, genomen buiten de autoriteiten om,
zou het motief van de arrestatie zijn geweest. De arrestatie van Mgr. Jia op 30 maart 2009 gebeurde
net op het moment dat in Rome de speciale Commissie voor China bij elkaar kwam. Het Vaticaan gaf
meteen uiting aan haar ‘zeer grote verdriet’ vanwege deze arrestatie en vanwege de situatie van
‘andere bisschoppen en priesters’ die vast zitten. Daarbij doelde het Vaticaan met name op 2
ondergrondse bisschoppen Mgr. James Si Zhimin van het bisdom Baoding (76) die gearresteerd werd
in 1996 en van wie niets bekend is en Mgr. Cosma Shi Enxiang van het bisdom Yixian (ook provincie
Hebei) die sinds 2001 verdwenen is.In Rome werd onmiddellijk gereageerd op de vrijlating van Mgr.
Jia door kardinaal Dias, prefect van de Congregatie van de ‘Evangelisatie der volkeren’.
GEDACHTENISKAPEL IN BROEKHUIZENVORST
Op 22 juli j.l. vergaderde het kerkbestuur van Broekhuizenvorst met
enkele leden van het bestuur van de Mgr. Schraven Stichting. Het
kerkbestuur deelde bij monde van de voorzitter mee dat het
kerkbestuur definitief heeft ingestemd met inrichting van de noorder
zijbeuk van de kerk (de vroegere zgn ‘kinderkapel’) tot
gedachteniskapel voor Mgr. Schraven en gezellen. Binnenkort zullen
verbouwings-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden gaan
beginnen aan de kerk. Zo zullen de wanden van de hele kerk worden
schoongemaakt, de electriciteit vernieuwd, het vochtprobleem
aangepakt en het altaar verplaatst worden. Volgend jaar zomer kan
waarschijnlijk begonnen worden met de inrichting van de
gedachteniskapel. Alles zal gereed zijn op de 75ste verjaardag van de
sterfdag van Mgr. Schraven op 9 oktober 2012. Tussen de Mgr.
Schraven Stichting en het kerkbestuur zal een convenant worden
opgesteld.

CHINADAG IN OSSENDRECHT
Enkele leden van de werkgroep ‘Historisch onderzoek en zaligverklaring’ brachten op zondag 11 juli
een bezoek aan het dorp Ossendrecht (onder Bergen op Zoom). Jaarlijks wordt hier het feest gevierd
van de heilige Adolphine, geboren in Ossendrecht en als missiezuster in 1900 in China vermoord
tijdens de boxeropstand, toen Mgr. Schraven net in China was en hij zelf angstige maanden beleefde
of hij zelf geen slachtoffer zou worden. In Ossendrecht is de ‘Stichting Zuster Marie-Adolphine’ actief.
In grote hitte werd de dag om negen uur begonnen bij de gedachteniskapel van zuster Adoplhine
(haar geboortehuis dat door de stichting wordt beheerd) met een ‘stille tocht’ in landelijke omgeving
langs plaatsen die zuster Adolphine als kind dagelijks aflegde. Terug bij de parochiekerk stond de
jaarlijkse processie klaar om aansluitend uit te trekken, gevolgd door een eucharistieviering die in het
teken stond van deze plaatselijke heilige. In deze feestelijke, inspirerende viering ging pater Jan van
Aert voor, de gids van de familie Schraven van afgelopen jaar in China, op vacantie in Nederland. Er
waren twee zeer speciale gasten: twee Chinese zusters, op studie in België, afkomstig van de plaats
Taiyuan waar Zuster Adolphine is vermoord. Tijdens de preek legden zij getuigenis af van de
betekenis van deze martelares voor de kerk van China. Pater Jan van Aert zorgde daarbij voor de
vertaling uit het Chinees. Op het einde van de viering gaf het bestuur van de Stichting een overzicht
aan de aanwezigen van de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Zij wezen o.a. op de groeiende
betekenis van de gedachteniskapel, waar uiteenlopende groepen een bezoek brengen. Even werd
ook Mgr. Schraven gememoreerd.
Na de viering werd op de pastorie een smakelijke en gezellige lunch gepresenteerd aan alle
vrijwilligers en gasten van deze dag. In de namiddag vond er een gedachtenwisseling plaats met
enkele leden van het bestuur, vruchtbaar voor beide partijen. Een dag om eens mee te maken. Elke
eerste zondag van juli.
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