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De voorzitter van de Mgr. Schraven Stichting aan het woord
Beste familieleden, sympathisanten, donateurs en vrienden van de Mgr. Schravenstichting.
Onze stichting bestaat inmiddels al twee jaar. De doelstelling van onze stichting is het
gedachtegoed van Mgr. Frans Schraven en zijn gezellen levend te houden. In de afgelopen
twee jaar hebben we op verschillende manieren deze doelstelling proberen te realiseren.
De stichting geeft nieuwsbrieven uit over de ontwikkelingen. De website van de stichting
ziet er goed uit en wordt regelmatig bijgehouden door onze
webmaster Pieter Litjens.
De werkgroep onderzoek en zaligverklaring is enthousiast bezig met
de geschiedvorsing naar de gewelddadige dood van Mgr. Schraven en
zijn gezellen.
De zaligverklaring van Mgr. Schraven en zijn gezellen is in gang gezet.
De werkgroep tegen seksueel geweld heeft een project ontwikkeld ter
ondersteuning van Chinese vrouwen.
De werkgroep memorabilia brengt de nagelaten erfstukken van Mgr. Schraven en de
martelaren in kaart.
Met het kerkbestuur van Broekhuizenvorst zijn goede afspraken gemaakt over de restauratie
en inrichting en beschildering van de gedachteniskapel. De begroting bedraagt € 60.000,(Voor uitleg, zei beneden).We hebben dus veel geld nodig voor de realisatie van dit project.

Ik roep dan ook alle familieleden, sympathisanten en vrienden van de stichting op een extra
donatie te doen aan de stichting. Ook proberen we regionaal en zelfs landelijk fondsen te
werven voor onze stichting.
Zonder uw extra hulp en inzet kunnen we ons project niet realiseren. Dus gaarne uw
donatie op ons bankrekeningnummer 1481.75.341 t.n.v. Mgr. Schravenstichting te Venray
onder vermelding van kapel.
Mocht u graag concrete informatie ontvangen over alle plannen en de begrotingen daarbij,
dan zijn we graag bereid u die toe te sturen. Mocht u ons kunnen informeren over mogelijke
fondsen, dan zijn we u daarvoor zeer dankbaar. U kunt ons bereiken op onderstaand (mail)
adres.
Het bestuur van de Stichting heeft helaas dit jaar nog geen ANBI status kunnen verwerven
vanwege het ontbreken van de nodige gegevens. Die zijn nu wel verkregen en we gaan er
van uit dat in 2011 de ANBI status wordt toegekend.
Namens het bestuur van de stichting wil ik u alvast van harte bedanken. Ook wens ik u
namens alle leden van het bestuur een Zalig Kerstfeest en goed en gezond jaar 2011.
Venray, 10-12-2010

H.J.H.M.Schraven, MD, voorzitter Mgr.Schravenstichting

Een vaste plaats voor Mgr. Schraven in de kerk van Lottum
Op zondag 10 oktober werd tijdens een gezinsmis de houtgravure van Mgr. Schraven
ingezegend door Mgr. de Jong, hulpbisschop van Roermond. De kunstenaar Hub Delnoy zat
voor in de kerk te midden van talrijke familieleden die vanuit het Zuid-Limburgse Vijlen tot
zijn grote verrassing naar Lottum waren gekomen. De viering stond in het teken van
Wereldmissiedag voor de kinderen. Met veel verve legde de bisschop tijdens de preek in
samenspraak met de kinderen de betekenis uit van het leven van Mgr. Schraven. Daarvoor
kwam hij extra het altaar af en ging vóór de kinderen staan. Uit de hele viering bleek hoezeer
Mgr. de Jong waardering opbracht voor zijn Lottumse oud-collega. Een hartverwarmend
geheel, mede door de relatief goede opkomst van kinderen en parochianen. Na de viering
werd een dankwoord gesproken door een lid van het kerkbestuur en vroeg voorzitter Harry
Schraven aandacht voor de Mgr. Schraven Stichting.

Na afloop vond een gezellige ontmoeting plaats met de bisschop,
het kerkbestuur van Lottum, kunstenaar Delnoy en familie en
leden van de Mgr. Schraven Stichting en andere speciale gasten.
Hiermee heeft Mgr. Schraven weer een ‘gezicht’ in de
parochiekerk van Lottum.
Tijdens de viering werden opnamen gemaakt door de heer Wim
Brinkmans. De DVD is verkrijgbaar bij de secretaris van de Mgr.
Schraven Stichting. Of kijk naar: www.Axideo.nl voor een kort
filmpje.
Berichten van de familie van Mgr. Schraven en Mgr. Geurts in China:
De afgelopen weken beleefden de bisdommen van Mgr. Schraven en Mgr. Geurts in China
zeer woelige tijden. De Chinese overheid probeert al meer dan 50 jaar van de katholieke
kerk in China een onafhankelijke kerk te maken, los van Rome. Met name
bisschopsbenoemingen door Rome speelt daarin een cruciale rol. In het
geheim werden tussen Rome en China toenaderingspogingen gedaan. De
afgelopen vier jaar werden er geen bisschoppen benoemd, noch door
Rome, noch door China. Dit jaar werden 9 bisschoppen gewijd met beider
toestemming. Er gloorde een nieuwe lente in China. En plots sloeg na deze
lichte dooi de winter weer keihard toe. In november benoemde China
ineens een bisschop zonder instemming van Rome. Acht door Rome
erkende bisschoppen werden door de politie opgehaald en gedwongen
deze bisschop illegaal te wijden. De 90 jarige opvolger van Mgr. Geurts
van het bisdom Tangshan Mgr. Liu Jinghe weigerde gehoor te geven aan
dit bevel en werd daarop prompt ontslagen! En zijn hulpbisschop werd
gedwongen de hoofdcelebrant te zijn bij deze wijding.
Foto: Mgr. Paul Liu Jinghe (90 jaar).
Van 7 tot 9 december riep China de Chinese Katholieke Patriottische Vereniging bij elkaar.
Een orgaan (een soort katholiek parlement) dat niet strookt met de wereldwijde katholieke
kerk. Ook hierbij werden de 8 bisschoppen die eerder de illegale wijding moesten verrichten
gedwongen om tegen de wil van de paus daaraan deel te nemen. Afgelopen jaar bezochten
de China reizigers de buurbisdommen van Mgr. Schraven’s bisdom, n.l. het bisdom Xianxian
en ontmoetten daar bisschop Li. Hij dook tevoren onder en was niet aanwezig op de
vergadering in Peking. De politie dreigde met een arrestatiebevel tegen hem geldend voor
heel China. Tot nu toe is er niets meer van hem vernomen. Ook werd tijdens de reis kennis
gemaakt met de sympathieke bisschop Feng van Hengshui. Hij werd enkele dagen vóór de
vergadering in Peking door de politie opgepakt en meegenomen. Net toen stierf de oudste
priester van zijn bisdom en de gelovigen slaagden er in hem vrij te krijgen om de uitvaart te

doen. Na de plechtigheid pakte de politie hem opnieuw op en kwam het gelovige volk in
verzet. Er speelden zich dramatische taferelen af. Vier uur lang zouden 30 priesters als een
cordon rond de politieauto hebben gestaan waarin hun bisschop zat om de auto tegen te
houden. Uiteindelijk moesten zij hem laten vertrekken.
Opvolger Mgr. Schraven overleden
Juist in die dagen overleed de bovengrondse opvolger van Mgr.
Schraven Mgr. Taoran in de stad Shijiazhuang. Bij zijn uitvaart
kon geen enkele bisschop aanwezig zijn vanwege
bovengenoemde verwikkelingen. De China reizigers dineerden
samen met hem afgelopen jaar na hun onvergetelijk bezoek
aan de stad Zhengding waar Mgr. Schraven werd vermoord.
Aan tafel zei Mgr. Taoran toen dat het prachtig zou zijn als
Mgr. Schraven zalig zou worden verklaard.
Op de foto: Mgr. Jiang Taoran
De China reizigers bezochten toen ook het vroegere Trappistenklooster vlak bij Zhengding.
Op die plek kwam Mgr. Schraven geregeld. Nu staat er een imposant gebouw dat dienst doet
als Groot-Seminarie van de gezamenlijke bisdommen van de provincie Hebei (rondom
Peking). Ineens benoemde de regering een partijbons tot
mederector van het seminarie. De studenten kwamen dagenlang
in opstand en demonstreerden met superplies aan op straat in de
stad Shijiazhuang. Hun vasthoudende verzet hielp, de benoeming
werd uiteindelijk ongedaan gemaakt.
Bij de foto: het Groot-Seminarie op de plek van het
vroegereTrappistenklooster
Kortom, woelige tijden, alsof de kou van de culturele revolutie is teruggekeerd. Laten we
hopen dat het een laatste stuiptrekking is, die plaats zal maken voor een nieuwe lente. Voor
de mensen wie het aangaat zijn het echter zeer moeilijke tijden, die doen denken aan
vroeger met alle emoties van dien. Wat vooral bewondering en hoop geeft, is de
vasthoudendheid van de gelovigen zelf.
Preek over Mgr. Schraven te Parijs 2010
Op 7 juli hield de provinciale overste van de Chinese Provincie tijdens de Algemene
Vergadering van de Lazaristen een preek die handelde over de kerk in China. Daarin kwam
ook Mgr. Schraven ter sprake. Enkele stukken uit zijn preek:
Nu wij het feest van de Martelaren van China vieren, laat ons ook onze medebroeders
gedenken, die hun leven voor Christus gaven, maar om een of andere reden, niet onder de
120 Martelaren vallen (die in 2000 in Rome werden heilig verklaard). Als we inderdaad terug
kijken in de geschiedenis van de Kerk in China, zullen we zien met hoeveel inzet zij
deelnamen aan de Missie in China. We zullen zien hoeveel Bisschoppen, Priesters en

Vincentiaanse Lekenbroeders er op missie waren in het Rijk van het Midden. Hoe velen van
hen werden vermoord om hun moedig besluit hun geloof te bewaren. … De Kerk van China
was in de 20ste eeuw een “Lijdende Kerk”. Die is in 100 jaar tijd gegroeid, ondanks de vele
vervolgingen. Katholieken wachtten geduldig in de duisternis van de nacht, en hielden hun
hoop levend dat de duisternis zou voorbij gaan en dat ook het lijden zou verdwijnen. Zij
geloofden dat het ware licht en de vrijheid in Onze Heer hen spoedig zou komen bevrijden.
Het was dikwijls het geval dat regeringsleiders hevig gekant waren tegen ons missiewerk in
China. Naar China gezonden worden zou vergeleken kunnen worden met wat het evangelie
van vandaag zegt: “Wij zijn als schapen te midden van de wolven gestuurd.” Het was, en is
een gevaarlijke plaats om te zijn, maar toch is het nodig dat wij er heen gaan. Al deze
missionarissen wisten wat uiteindelijk hun lot zou kunnen zijn. Aan het begin van hun
missionaire pogingen en inspanningen zouden er veel misverstanden kunnen zijn over de
lokale cultuur, en het was dikwijls onvermijdelijk dat de missionarissen werden gezien als
mogelijke handlangers van een buitenlandse militaire macht, of dat zij te maken hadden met
een kolonisatie proces. De Japanse kolonisatie was een gruwelijke tijd, niet alleen voor de
mensen van China, maar ook voor de missionarissen zelf.
Laat mij u een voorbeeld geven: Het Martelaarschap van Mgr. Schraven .( 1873-1937 ) Toen
de Japanners naar China kwamen was hij Bisschop van het diocees Zhending Diocees. Tijdens
de Japanse invasie, in 1937, werden hij en zijn gezellen levend verbrand, omdat zij
probeerden de gelovigen te beschermen. In de nacht van de 10de Oktober ging een toren bij
de kathedraal in vlammen op, en in een vreemde taal werd een luide roep gehoord: ”Mon
Dieu, mon Dieu!” wat betekent : ”Mijn God, mijn God”. Een Oostenrijkse seminarist, die in
de wijngaard was, ging terug naar de missieresidentie, en hij ging ook iedere dag de straat
op, in de hoop om iets te vinden over de vermiste Bisschop. Op een dag vond hij, onder de
toren, de rozenkrans van Mgr. Schraven, die niet helemaal verbrand was, en ook zijn
Miraculeuze Medaille. Hij vond ook een klein schaartje, wat tot een van de Franse priesters
had behoord en nog een deel van een schoen van de Bisschop. Zijn Martelaarschap is een
glorieuze bladzijde in onze Kerkgeschiedenis, alsook een voorbeeld voor ons pastores.
Fr. Yohanes Kusno Bintoro, C.M.
Wat bezielde Mgr. Schraven?
Wat heeft hem bewogen om in oktober 1937 niet te
vluchten, zijn vege lijf te redden en de moeilijkheden met
de oprukkende Japanse troepen uit weg te gaan? Wat
bezielde hem om ‘neen’ te zeggen tegen de eis van
Japanners en hun woede op te wekken?
Wie dicht bij het hart van Mgr. Schraven en gezellen tóen
wil komen, heeft nú een kans bij uitstek. In de bioscopen
draait de indrukwekkende film ‘Des hommes et des
Dieux’ over een groep Trappisten in het in burgeroorlog verkerende Algerije. Ook zij stonden

voor dergelijke keuzes. De film slaagt er wonderwel in de spirituele motieven boven tafel te
krijgen van een groep innerlijk worstelende monniken, geconfronteerd met steeds
dreigender terreur en mogelijk dood. Uiteindelijk werden zeven van hen in 1996 vermoord.
‘Een beklemmende kroniek van een aangekondigde dood’. Spannend tot het einde toe. Een
film die diep raakt.
Wereldwijd positief ontvangen en bekroond met de filmprijs van Cannes.
Warm aanbevolen!
Handen aan de ploeg!
Voor het bestuur van de Mgr. Schraven Stichting was zondag 31 oktober 2010 een
historische dag. Na drie jaar van overleg en vergaderen werden knopen doorgehakt over de
activiteiten van de Stichting. Bovenstaande brief van de voorzitter getuigt daar al van. Het is
geen gemakkelijke keuze te besluiten om 60.000 euro uit te gaan geven, terwijl je weet er
hard voor te moeten gaan werken om dat binnen te krijgen. Het bestuur is bereid daar voor
te gaan en gelooft in de haalbaarheid van haar plannen. Mgr. Schraven verdient het om een
vaste plek te krijgen in ons midden. Het gedachtenismonument in de zijkapel van de kerk
van Broekhuizenvorst is door velen kritisch bekeken. Wat maakt die kosten zo hoog?
Allereerst moeten de wanden van de ruimte na 60 jaar helemaal worden schoon gemaakt
om daar op te kunnen schilderen. De elektrische bedrading moet worden vernieuwd en
aangepast voor een ander gebruik. Er dient een afscheidingshek te worden geplaatst tussen
de zijvleugel en de rest van de kerk zodat de ruimte multifunctioneel gebruikt kan worden bij
groot kerkbezoek (bv. kerstmis). Alleen al deze kosten tezamen lopen op tot zo’n 40.000
euro’s. Verder gaan de wanden beschilderd worden met het verhaal van Mgr. Schraven. Om
dat realiseren is 7.000 euro nodig. Tot slot moet de ruimte worden ingericht: memorabilia
worden ten toongesteld, audiovisueel materiaal wordt geplaatst, meubilair dient te worden
aangeschaft en tenslotte dient de as van Mgr. Schraven en gezellen een juiste plek te
krijgen.
In de komende Nieuwsbrieven zullen we u graag informeren over het kunstwerk dat
kunstenaar pater Jan Haen (Redemptorist) zal gaan realiseren. Hij is geboren in Zuid-Afrika
en momenteel pastoor in Weesp. Hij heeft veel kunstwerken op zijn naam staan. Zo
beschilderde hij in Frankrijk de dorpskerk van de prior van de vermoorde Trappisten (zie
boven). Deze taak is hem zeer toevertrouwd. Hij maakte een ontwerp en het eerste tafereel
volgt hierbij:
In het middengedeelte: links een schildering van een gedeelte van
een foto van een familieportret gemaakt kort na zijn priester wijding
en voor zijn vertrek naar China. Tegen de achtergrond van een kaart
van dat gedeelte van China waar hij woonde en werkte, staat Frans
Schraven in traditionele Chinese klederdracht zoals gebruikelijk was bij
de missionarissen in China. Tegen de achtergrond van de Kathedrale
kerk van Chengtingfu, zit Mgr. Schraven als bisschop.

Een nieuw bestuurslid stelt zich voor: Bram Jansen uit Venray
Enkele weken geleden vroeg Harry Schraven mij of ik zou willen overwegen om toe te treden tot het
bestuur van de Mgr. Schraven Stichting. Na door deze vraag overvallen te zijn, heb ik besloten
positief te antwoorden en na de instemming van het hele bestuur vertel ik kort iets over mezelf.
Na het gymnasium aan het Raayland College te hebben gedaan, ben ik in Nijmegen begonnen aan
mijn dubbelstudie Nederlands Recht en Bedrijfswetenschappen. Beide
studies zijn bijna afgerond. Op het moment dat ik dit stuk schrijf, is de
scriptie voor Bedrijfswetenschappen in concept ingeleverd en vordert de
scriptie voor Nederlands Rechts gestaag. In 2008 heb ik mijn scriptie enkele
maanden onderbroken voor een stage bij het Gerechtshof in Arnhem waar
ik taken van de gerechtssecretaris gedaan heb bij de sectie jeugdstrafrecht.
De ervaringen die ik hier op opgedaan heb, hebben me ertoe doen besluiten
om strafrecht als afstudeerrichting te kiezen.
Naast mijn studie ben ik tot voor kort actief geweest bij de Rechtswinkel van
Gennep, aanvankelijk als medewerker, later als voorzitter van het
stichtingsbestuur. Al jong, eigenlijk al vanaf mijn eerste Communie, ben ik
actief in de Paterskerk in Venray. Van misdienaar mocht ik groeien tot secretaris van het kerkbestuur,
waar Harry Schraven overigens ook lid van is. In de parochie heb ik kansen gekregen en met beide
handen aangenomen om verantwoordelijkheden op allerlei gebieden te nemen en bij te dragen aan
een vitale gemeenschap.
Per 1 januari mag ik me ook voor uw – of beter gezegd, per 1 januari 2011: “onze” – Mgr. Schraven
Stichting inzetten. Vol vertrouwen en enthousiast zal ik hier aan beginnen. Ik hoop op een
aangename samenwerking die bijdraagt aan het ideaal waar Mgr. Schraven voor stond en dat ónze
stichting uitdraagt.
Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest! Bram Jansen.
Wisseling binnen het bestuur:
De penningmeester van het bestuur Mevr. Netty Reijntjes-Schellen legt per 31 december haar
functie neer. Zij blijft wel lid van het bestuur. Haar taak wordt tijdelijk door een ander bestuurslid
waargenomen in afwachting van een opvolger. Een hartelijk ‘dankjewel’ voor alle trouwe inzet.
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