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Frans Schraven c.m.
bisschop-martelaar in China
Icoon tegen seksueel misbruik

woensdag 13 april
Gemeentehuishuis Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 te Horst
De burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas is graag gastheer van
belangstellenden in het gemeentehuis voor deze middag. Hij heeft zelf te kennen gegeven
meer te willen weten over Mgr. Schraven. Vandaar dit initiatief. De middag begint om 13.30
uur en eindigt om 16.30 uur. Op het programma staat een korte inleiding over de persoon
van Mgr. Schraven, de film van de reis naar China in 2009 en een film over de plannen voor
de gedachteniskapel voor Mgr. Schraven te Broekhuizenvorst. U kunt gratis parkeren in de
parkeergarage vlak bij het gemeentehuis Horst centrum.

Op deze bijeenkomst is iedereen van harte welkom, er zijn geen kosten aan
verbonden, wel graag van te voren opgeven i.v.m. de organisatie. Opgave kan
via telefoon 077-3981165 of e-mail Brinkmans@hetnet.nl vóór 10 april.

Opvolger Mgr. Schraven overleden
In de Nieuwbrief van december werd al even melding gemaakt van het overlijden van Mgr.
Paul Jiang Taoran, de bovengrondse opvolger van Mgr. Schraven. Pas later werden meer
gegevens over hem ontvangen. Mgr. Taoran oefende zijn bisschopsambt uit in de miljoenen
stad Shijiazhuang niet ver van de stad Zhending, waar Mgr. Schraven woonde. Hij werd
geboren in het graafschap Qingyan in het bisdom Baoding, dat grenst aan het bisdom
Zhending. Hij voltooide zijn filosofische en theologische studies in Peking en werd in 1953
priester gewijd. Een aantal jaren was hij werkzaam in de stad Peking en de provincie Hebei.
Na 1957 werd hij onder dwang bediende in een ziekenhuis. Vanaf 1966 volgde tot 1982 een
werkkamp. In 1982 kon hij zijn priesterlijke taak weer oppakken
en op 21 mei 1989 werd hij zonder pauselijk mandaat bisschop
gewijd in de bovengrondse katholieke kerk. Pas op 8 mei 2008
werd zijn wijding door de paus geldig verklaard. Mgr. Taoran
stond bekend om zijn concrete stappen tot samenwerking met
de ondergrondse bisschop Mgr. Julius Jia Zhiguo. Mgr. Taoran
werd in het ziekenhuis opgenomen vanwege een flinke
verkoudheid. Hij stierf tengevolge van hartproblemen.
Hij werd 84 jaar oud.
Voor de China reizigers was de ontmoeting met Mgr. Taoran tijdens een diner na een
veelbewogen bezoek aan Zhending waar Mgr. Schraven werd vermoord een ware
verademing. Hij verstond wel Frans, maar was niet in staat direct met zijn gasten te
communiceren. Op de vraag wat hij vond van een eventuele zaligverklaring van Mgr.
Schraven en zijn gezellen, antwoordde hij zeer duidelijk: ’Dat zou prachtig zijn!’.
Het bisdom Zhending telt meer dan 150.000 gelovigen met ongeveer 100 priesters en 60
seminaristen. Er zijn 60 kerken en veel andere plaatsen voor de eredienst. Er zijn
verschillende religieuze congregaties en diverse sociale organisaties.
Bisschop Liu gekozen tot Chinese katholiek van het jaar.
Tijdens de Chinareis in 2009 brachten de reizigers een bezoek
aan het naburige bisdom van Mgr. Schraven het bisdom
Xianxian. Zij kwamen onder de indruk van de jonge energieke
bisschop Liu, die vol vuur en met overtuigingskracht zijn
standpunten neerzette. Lezers van een katholiek nieuwsblad in
China konden afgelopen jaar kiezen voor dé katholiek van 2010.
Het werd Mgr. Liu. Hij werd enige tijd ‘vermist’ en moest onder
dwang een ‘studiesessie’ volgen in een ‘gast’-huis . Hij moest een brief van spijt schrijven
vanwege zijn ‘verzuim van zijn plicht zonder toestemming’ door niet deel te nemen aan het
door de overheid georganiseerde Nationaal Congres van katholieke vertegenwoordigers
begin december. De autoriteiten dreigden hem zijn politieke functie af te nemen en hem als
bisschop af te zetten als hij geen spijt bekende.
Veel stemmers vinden hem een goed rolmodel voor Chinese katholieken, speciaal voor

andere bisschoppen en zien hem als een steunpilaar van de katholieke kerk in China. Ze
prijzen hem als een jonge ‘open’ bisschop ook al nam hij in november onder dwang deel aan
een illegale bisschopswijding.
Jaarverslagen van de stichting
Wat doet de stichting nu eigenlijk allemaal? Als u die vraagt wel eens heeft gesteld is het
antwoord beschikbaar in de jaarverslagen van 2008, 2009 en 2010. En om eerlijk te zijn…het
is heel wat. Overtuig uzelf. U kunt de volledige verslagen opvragen bij de secretaris of kijkt u
voor een samenvatting op de website van de stichting. Voor commentaar houdt het bestuur
zich aanbevolen.
Memorabilia Mgr. Schraven: Nalatenschap Alice van Maris-Schraven.
Op zondag 6 februari 2011 mocht het bestuur van de stichting een schenking van memorabilia
ontvangen uit de nalatenschap van mevr. Alice van Maris-Schraven uit Hillegom. Deze oudste
dochter van Henri Schraven (de jongste broer van de bisschop) beheerde jarenlang kostbare
voorwerpen van Mgr. Schraven die na zijn dood via de Franse ambassadeur in China naar Parijs en
vandaar naar diens familie waren gestuurd.
Het gaat om meer dan tweehonderd brieven van de hand van Mgr. Schraven, gericht aan zijn ouders
en na hun dood aan zijn broer Henri te Lottum. Verder het bisschopskruis dat door de familie aan de
pas gewijde bisschop werd geschonken. Zeer bijzonder is een zinken busje met as van de martelaren.
Verder het kalotje van de bisschop met enkele koorden door hem gebruikt en een ingelijste
bruidsstoet, gemaakt van postzegels door weeskinderen op zijn missie. En tenslotte een zeer
persoonlijk aandenken en wel diens tabakspijp in een foedraal.

Het bestuur van de stichting is bijzonder verguld met deze schenking die aan haar is toevertrouwd.
ANBI status ontvangen
Het bestuur van de stichting is blij begin februari van de belastingdienst de ANBI status voor ‘goede
doelen’ te hebben ontvangen. Daarop is lang gewacht. Voortaan kunnen donateurs hun gift aan de
Mgr. Schraven Stichting inbrengen voor belastingaftrek.
Bestuur Mgr. Schraven Stichting verwelkomt ‘ambassadeur’ in het bestuur.
Na afloop van de voorjaarsvergadering 2011 van het bestuur van de stichting klonk een applaus voor
de heer Wiel Jenniskens uit Broekhuizenvorst, die zich bereid verklaarde als ambassadeur te willen
optreden tussen het bestuur en de dorpsgemeenschap van Broekhuizenvorst. De heer Jenniskens
heeft een grote staat van dienst in deze gemeenschap en is bij uitstek geschikt voor deze taak.

Mgr. Schraven Stiftung
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Hier drücken für Niederländische Fassung

Wie de website van de Mgr. Schraven opent ziet hoe hard er de laatste tijd gewerkt is aan dit
medium. Er is een Engelstalige versie gemaakt, die nagenoeg klaar is. Verder is er een begin
gemaakt met een Franstalige en Duitstalige versie. Het bestuur is erg blij met al deze
vrijwillige inzet van verschillende vertalers én met de enorme inzet van onze
websitebeheerder de heer Pieter Litjens te Broekhuizenvorst. Iedereen hartelijke dank. Nu is
het wachten op een Chinese versie!

OPVOLGER MGR.SCHRAVEN IN CHINA BEDREIGD:
GEHANDICAPTE WEESKINDEREN DE DUPE.
In de Volksrepubliek China vindt op dit moment een machtsstrijd plaats waarvan meer dan
100 weeskinderen de dupe dreigen te worden. Een twintig jaar oud katholiek weeshuis met
gehandicapte kinderen dreigt met geweld te worden overgenomen door de Chinese
regering. De machtsstrijd vindt plaats tussen de Chinese overheid en de ondergrondse
bisschop Mgr. Julius Jia, de opvolger van Mgr. Frans Schraven. De genoemde bisschop begon
twintig jaar geleden met de opvang van gehandicapte kinderen toen hij een kind voor de
deur aantrof dat daar doelbewust was achtergelaten. Hij nam het kind op en dat bericht
zorgde er voor dat steeds meer gehandicapte kinderen bij hem werden afgeleverd. Zo
werden in de loop van de afgelopen jaren honderden gehandicapte kinderen opgenomen.
Reden daarvan is de één kind politiek van de overheid. Als ouders maar één kind mogen
krijgen en het is gehandicapt wordt het te vondeling gelegd. De bisschop stichtte een
congregatie van zusters om de kinderen te verzorgen. Het weeshuis telt nu meer dan 100
kinderen, verzorgd door 30 jonge zusters.
Bisschop Jia, nu 75 jaar oud, werd in 1980 tot bisschop gewijd na een benoeming door de
paus, tot opvolger van Mgr. Schraven. Hij bracht ongeveer 20 jaar in de gevangenis door. Na
zijn vrijlating in 2004 werd hij 14 keer gearresteerd omdat hij zich niet wil aansluiten bij de
bovengrondse katholieke kerk die door de Chinese overheid wordt gedomineerd. Als straf

voor zijn standvastigheid en trouw aan Rome dreigt de Chinese
overheid om zijn weeshuis met geweld af te nemen. De zoveelste
pesterij aan zijn adres. Enkele jaren geleden beletten politieagenten
aan burgers om voedsel en geld naar het weeshuis te brengen.
De overname van het weeshuis door de overheid staat nu op de muur
geschreven. De vrees bestaat dat dit dreigement elk moment zal
worden uitgevoerd.
Wereldwijd is er een oproep uitgegaan tot solidariteit met deze
bisschop en zijn weeskinderen.
Internationale vrouwendag en jubileumviering van de SRTV Religieuzen Tegen
Vrouwenhandel.
Vanuit de werkgroep ‘Seksueel misbruik’ werd dit jaar de Internationale Vrouwendag
meegemaakt in Den Bosch, georganiseerd door d Stichting Religieuzen tegen
Vrouwenhandel die haar 20 jarige bestaansfeest vierde. Mevrouw Els Schraven doet verslag:
Vele vrouwen uit alle windhoeken van het land komen samen in de Verkadefabriek in Den
Bosch. De ontvangst is allerhartelijkst met koffie en cake. Er zijn vele stands die producten
en souvenirs verkopen uit het Verre Oosten. De opbrengsten worden weer besteed aan
projecten tegen mensenhandel. Allen zijn onder de indruk van de sprekers van die dag. Het
programma wordt op een prettige manier gepresenteerd door Sandra Remer.
De eerste spreker is de juriste Corine Detmeyer. Zij houdt een betoog over mensenhandel en
mensenrechten. Door haar verhaal wordt het duidelijk dat dit een hele ingewikkelde materie
is, waar de wet nog vele mazen kent, waardoor vele handelaren en betrokkenen hun straf
kunnen ontlopen. Het bewijs van uitbuiten en misbruiken van mensen is niet makkelijk te
leveren en de slachtoffers staan vaak alleen en blijven berooid achter, terwijl de daders zich
vrijkopen en weer een aanzienlijke positie kunnen bekleden. Zo kan het trieste gebeuren
zich meermalen herhalen. Rechtbanken trekken nu meer gespecialiseerde juristen aan om
deze problematiek adequater het hoofd te kunnen bieden.
De tweede spreker is de Afrikaanse vrouw Legina Quanda. Zij is getrouwd met een
Nederlander en heeft een project gestart om Afrikaanse vrouwen beter te laten integreren
en participeren in Nederland. De naam van haar project is Cantubiri, dit betekent ‘Welkom
Vrouwen’. Afrikaanse vrouwen krijgen middels dit project meer handvatten aangereikt om
zich hier in den vreemde staande te kunnen houden en te voorzien in hun eigen onderhoud.
Alles is erop gericht om talenten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld kookworkshops om elkaars
cultuur te leren kennen. Handwerkclubs om creatieve ideeën uit te wisselen in verschillende
materiaalvormen. Talen cursussen etc.
Derde spreker is Mevrouw Joan Ferrier. Zij is de directeur van E Quality. E Quality is een
organisatie die feiten en praktijkvoorbeelden verzameld over mistoestanden in de

ontwikkeling van alle mensen. Zij sporen vrouwen aan om te leren zorgen voor een veilige
migratie. Zij sporen aan tot solidariteit en proberen vrouwen te inspireren en hoop te geven.
Door hun publicaties proberen zij de bijdrage van migranten vrouwen zichtbaar te maken, de
verbindende factoren tussen generaties zichtbaar te maken en krachten te leren bundelen.
Michelle Bachelet, de president van U.N. Women organisatie heeft op dit gebied haar
sporen verdiend en internationaal grote bekendheid verworven. Na de middagpauze een
indrukwekkend optreden van een Indonesische groep, die met poppen het trieste verhaal
uitbeeldde van een meisje dat met geweldige beloften ten prooi valt aan mensenhandelaren
en in de prostitutie belandt.
Bezoek aan de containers van de Helen Bamber Foundation .
Op 15 oktober 2010 zijn Paula Görtz en Denise Schraven namens de Mgr. Schraven stichting
afgereisd naar Den Haag. Daar was voor het Paleis van Justitie op het Plein een manifestatie
van de Helen Barber Foundation.
In zes met elkaar verbonden zeecontainers werd het verhaal
verteld van Elena uit Moldavië. De Engelse organisatie reist
met dit beeldverhaal rond over de wereld, Wenen en New York
gingen voor, om aandacht te vragen voor geweld,
samenhangend met vrouwenhandel. De boodschap werd
schrijnend duidelijk. Een adolescent uit in dorpje in een arm
land kan zich er niets voorstellen: dat er mensen zijn die afpersing en dreiging je naasten
iets aan te doen zien als middel geld te verdienen........De gevolgen zijn dramatisch.
Vertrouwen op een ander is in het leven daarna heel moeilijk, maar dankzij de stichting niet
onmogelijk. Je wordt stil van dit verslag van een mensonterende praktijk, die met alle
mogelijke middelen bestreden moet worden. Om te beginnen kochten we een T-shirt voor
onze dochters als steunbetuiging. Denise Schraven
Samenwerking Verbiest Stichting Leuven en de Mgr. Schraven Stichting
Op 13 december 2010 werd de voorgenomen samenwerking tussen beide organisaties
formeel bekrachtigd. Dit houdt in dat de Verbiest Stichting in de toekomst de projecten van
de Mgr. Schraven Stichting met betrekking tot ‘de waardigheid en weerbaarheid van
vrouwen’ gaat begeleiden. Pater Jan van Aert cm op Taiwan treedt op als contactpersoon en
als adviseur. Die kennis en kunde heeft de Mgr. Schraven Stichting zelf niet in huis.
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