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UITNODIGING
HERDENKING MOORD OP BISSCHOP SCHRAVEN EN GEZELLEN 2014
Op 9 oktober (Sterfdag van Mgr. Schraven en gezellen)
Gebedsviering:
DE KRUISWEG van BISSCHOP FRANS SCHRAVEN EN
DE KRUISWEG van HELENA, slachtoffer van seksueel
geweld.
Tijd: 19.30 uur
Plaats: parochiekerk van Broekhuizenvorst
Met medewerking van de Nijmeegse Gregoriaanse Vrouwenschola

onder leiding van dirigente Hanneke van der Grinten

Na afloop kan ieder de gedenkkapel bezoeken en
napraten over de viering.

ZONDAG 12 OKTOBER
EUCHARISTIEVIERING
Tijd: 10.30 uur
Plaats: Parochiekerk van
Broekhuizenvorst
Celebrant en predikant:
pater Jeroom Heyndrickx cicm
(Pater Jeroom Heyndrickx, Scheutist) is bij uitstek een
kenner van China, met een lange staat van dienst.
Jarenlang was hij als directeur verbonden aan het
Verbiest Instituut van de universiteit van Leuven. Meer
dan 70 keer bezocht hij China!).

Koor: SCHOLA SANCTORUM
SANCTUS MICHAEL
UIT SITTARD

Onder leiding van dirigent/organist
Ad Gijzels.

Voor en na de eucharistieviering kunt u de
gedenkkapel bezoeken en met name de memorabiliatentoonstelling bewonderen.

12.30 uur: LUNCH in het Maaspaviljoen te Broekhuizen.
Opgave voor deelname door overmaking van 15 euro op het banknummer
van de Schraven Stichting: IBAN: NL74RABO0148175341 BIC code: RABONL2U.
1481 75 341 Rabobank te Venray.

NA DE LUNCH VOLGT ROND 13.15 de jaarlijkse Mgr. Schravenlezing
Inleider: Pater Jeroom Heyndrickx cicm uit Leuven
‘Thema: ‘DE HUIDIGE SITUATIE VAN DE KERK IN CHINA’.
Wat heeft het werk van bisschop Schraven en lotgenoten als missionarissen in China
uitgehaald?
Wenst u voor deze eucharistieviering een misintentie op te geven? Neem contact
op met Mevr. Riek Heuvelmans telefoon 077 463 1324
e-mail heuvelmans39@zonnet.nl

SPECIALE TENTOONSTELLING MEMORABILIA
foto: schoudermantel van bisschop Frans
Schraven.

De werkgroep ‘Memorabilia’ van de Mgr.
Schraven Stichting heeft zich de afgelopen
jaren sterk gemaakt om zoveel mogelijk
memorabilia te verzamelen van met name
de Nederlandse martelaren.
Tijdens de herdenking van 2014 worden de memorabilia tentoongesteld in de gedenkkapel
van Broekhuizenvorst Het is bedoeling dat de memorabilia een vaste plek gaan krijgen,
zodra daarvoor de mogelijkheid bestaat.
Bezoek gedenkkapel: Voorlopig is de gedenkkapel nog niet elke dag open. U
kunt de kapel wel bezoeken op afspraak. Neem gerust contact op met
rondjekapel@gmail.com

DE GENEALOGIE VAN BISSCHOP FRANS SCHRAVEN
Tot grote verrassing van menigeen besteedde het eerste
nummer van 2014 van de Sectie Genealogie van het Koninklijk
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 7
uitvoerige pagina’s over de stamboom van de familie van
Frans Schraven en zijn persoon, geschreven door Ton van den
Berg. Een interessante stamboom wist hij boven tafel te
halen. Daarin komt o.a. de naam voor van bisschop Jan
Hanssen, bisschop van Roermond in 1958. Bij diens
priesterfeest was o.a. de oudste zus van Frans Schraven
aanwezig , ‘omdat ze familie waren’, maar niet alleen dat. Ze
waren ook buren in het gehucht Ooyen waar Frans Schraven opgroeide. Ze zullen elkaar
ongetwijfeld gezien hebben tijdens de vakantie van Frans Schraven in 1925.
Een ander opmerkelijk en onbekend feit blijkt uit deze stamboom. De oom van Frans
Schraven, Frans Wijnhoven vertrok in 1871 naar China als missionaris. Hij stierf op 26 mei
1894 aan de tyfus. Op diezelfde dag stierf nog een Nederlander in China aan de tyfus, n.l.
Joseph Allofs, afkomstig uit Arcen, aan de overkant van de Maas van de geboorteplaats van
Frans Wijnhoven. Deze laatste stierf s’ morgens en Joseph Allofs ’s middags. Joseph was 6
jaar jonger dan Frans Wijnhoven en ging 9 jaar later naar China. Deze Joseph Allofs blijkt
volgens de stamboom ook familie te zijn van Frans Schraven. Een verrassing.
Uiteraard komt ook de religieuze familie van Mgr. Frans Geurts in de stamboom ter sprake.
Het artikel is verluchtigd met mooie foto’s van Frans Schraven zelf en foto’s van zijn
geboortehuis Kaldenbroek in Lottum. Naast de stamboom wordt het levensverhaal van Frans
Schraven verteld.

AARTSBISSCHOP IKENAGA SJ VAN OSAKA OVER MGR. SCHRAVEN
Onlangs diende deze Japanse bisschop zijn ontslag in als aartsbisschop van Osaka in Japan en
als voorzitter van de Japanse bisschoppenconferentie. Blijkbaar is hij door Rome gevraagd
om langer aan te blijven want hij is nu 77 jaar en had al twee jaar eerder moeten
vertrekken. Een man die zijn nek durft uit te steken voor de vrede en met name de rol van
Japan daarbij. ‘Vrede stichten vraagt om moed!”, laat hij weten In 2012 schreef hij een brief
met excuus naar aanleiding van de 75ste sterfdag van bisschop Frans Schraven. Hij schuwt het
debat in Japan niet en laat daarbij vaak de naam van Schraven en diens marteldood door het
Japanse leger vallen, zo laat men ons vanuit Japan weten. Hij spreekt over hem en zijn
gezellen op conferenties en ontmoetingen. En wil daarmee het debat over het verleden van
Japan gaande houden. ‘We moeten ons volledig bewust zijn van de verantwoordelijkheid
voor de tragische gevolgen van de Tweede Wereldoorlog’. Door zijn optreden en de
weigering zijn mond te houden over het verleden kwam deze bisschop recent in Japan onder
vuur te liggen. Een groep conservatieve katholieken publiceerden een ‘Open Brief’ in een
Japanse krant tegen hem gericht. Bisschop Ikenaga grijpt tal van gelegenheden aan om zijn

mening te ventileren. Zo deed hij dat deze zomer bij een conferentie waar hij sprak over
‘troostmeisjes gedurende de oorlog’. De conferentie was belegd door de communistische
partij van Japan. ‘Vrede stichten vraagt moed’, zegt hij. Een moed die hijzelf opbrengt.

EEN AANGRIJPENDE ONTDEKKING IN BROEKHUIZENVORST
Onlangs brachten twee Trappisten van de Abdij van O.L. Vrouw van
Vreugde uit Hong Kong een bezoek aan de gedenkkapel van
Broekhuizenvorst. Zij hadden daar alle reden toe. Een van hun
medebroeders is samen met bisschop Frans Schraven vermoord. Zij
hebben de afgelopen jaren alle ontwikkelingen op de voet gevolgd en
zijn erg blij met het zaligverklaringproces van deze martelaren. Op weg
naar het Generaal Kapittel van de Trappistenorde in Italië stond een
bezoek aan de gedenkkapel op hun programma.
De overste van het klooster had een jonge monnik bij zich. Deze
vertelde geboren te zijn in Zhengding, de plaats waar de moord in 1937
plaats vond. Natuurlijk hoorde hij het verhaal in zijn jeugd. Wat hij helemaal niet wist moest
hij hier ontdekken. Zijn grootmoeder die enkele maanden geleden op bijna negentig jarige
leeftijd stierf, was als weeskind opgenomen bij de zusters op het missieterrein van Frans
Schraven, zo liet hij weten. Wat hij niet wist is dat zijn oma dan zeker aanwezig moet zijn
geweest bij de verovering van de stad en de gruwelijke moord op de missionarissen. De
Japanners raakten na de moord op de missie geen enkele vrouw of meisje aan. Zijn moeder
was toen 13 jaar! Zij overleefde dankzij bisschop Schraven? ‘Dan zou ik er misschien nooit
zijn geweest’. Een aangrijpende ontdekking. Hij kan het haat niet bevatten en valt helemaal
stil. Ineens kijkt hij met andere ogen naar de afbeelding van Frans Schraven, zittend voor de
kathedraal van Zhengding en wil een foto hebben. Toch blijft hij met een grote vraag
zitten…’waarom heeft mijn grootmoeder hier nooit over gesproken?’ Was het voor haar zo’n
grote traumatische ervaring dat zij dit mee in het graf heeft genomen?. Een aangrijpende
ontdekking.

PELGRIMSTOCHT NAAR CHINA
Half augustus kwamen de deelnemers aan de
pelgrimstocht naar China in Panningen ter
voorbereiding bijeen. In totaal 16 personen hebben zich
ingeschreven. Zeven personen zijn familieleden van
martelaren. Voor het eerst reist ook een familielid van
broeder Geerts mee. (zie bijgaande foto). Namens het
Verbiest Instituut uit Leuven waren pater Jeroom
Heyndrickx samen met twee Chinese priesters en een
Chinese zuster (de reisleidster) naar

zuster naar Panningen gekomen. Alle praktische kwesties werden besproken.
Er werd kennis gemaakt met elkaar. Afgesloten werd met een inleiding over China door
pater Jeroom. Informatiemateriaal werd ter hand gesteld. ‘Een inspirerende bijeenkomst’,
zo lieten mensen na afloop weten. Het aftellen is begonnen.
De reizigers vertrekken op 16 oktober. Ze brengen bezoeken aan de stad Beijing en brengen
een bezoek aan het bisdom van bisschop Frans Geurts en broeder Antoon Geerts. Per
vliegtuig bezoeken ze de stad Xi’an en beëindigen hun reis in Zhengding. Op 28 oktober keert
de halve groep naar huis terug. De andere helft neemt deel aan de conferentie te Zhengding.

CONFERENTIE OVER DE MASSAMOORD VAN ZHENDING
Deze conferentie vindt plaats op dinsdag 28
en 29 oktober in het Groot—Seminarie in
Zhengding op het terrein van het vroegere
Trappistenklooster (zie foto).
De Europese gasten krijgen een rondleiding
langs plaatsen die belangrijk zijn i.v.m.
bisschop Schraven en gezellen. Op dinsdag 28
oktober wordt begonnen met een
concelebratie in de kapel van het Groot
Seminarie. In de middag starten de lezingen voor de conferentie en duren tot de volgende
dag in de namiddag. Vanuit Nederland zullen drie personen een bijdrage leveren met als
titels: ‘Het grote stilzwijgen rond de massamoord’, ‘Mistbanken rond de massamoord’ en ‘De
Vincentiaanse spiritualiteit van de martelaren’. Bisschop Everhard de Jong van Roermond zal
een openingswoord spreken. De conferentie wordt begonnen met een powerpoint
presentatie over bisschop Frans Schraven. Tegelijkertijd is er een tentoonstelling
georganiseerd met oude foto’s. Verschillende ambassadeurs zijn uitgenodigd. Men doet alle
moeite om er een succes van te maken. Op 31 oktober keren de 10 Nederlandse deelnemers
weer naar huis terug. Met spanning wordt uitgezien naar deze bijzondere dagen in China.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld, tel. 0455445419
Email: info@mgrschraven.nl Website: www.mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting
Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341
BIC/SWIFT: RABONL2U.
Voorzien van de ANBI-status

