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Deze woorden waren op zaterdag 14 maart jl. in Broekhuizen te beluisteren bij de
presentatie van het boek over de internationale pelgrimage naar China eind 2014. De
ontwerper van het boek pater Jan Haen gaf bij deze officiële presentatie de betekenis aan:
‘Het is méér dan een verslag van een reis alleen’. Het boek gaat ook over de geschiedenis
van China en de ontwikkeling van de katholieke kerk in China. Zo wordt in het laatste deel
ook ingegaan op de conferentie aan een Chinese universiteit over de moord op de
Lottumse/Broekhuizenvorster bisschop Frans Schraven aan het begin van de Tweede
Wereldoorlog.
Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door hulpbisschop Everard de Jong van
het bisdom Roermond, zelf deelnemer aan deze pelgrimage. Hij sprak de hoop uit dat het
verhaal van bisschop Frans Schraven in het bisdom
Roermond echt mag gaan leven. Grote voldoening over
het boek was te lezen op het gezicht van pater Wiel
Bellemakers. Hij werd gekenschetst als de animator, de
ziel van de reis vanwege zijn jarenlange liefde voor
China en de
aanstekelijke uitwerking daarvan op anderen. Heel
bijzonder was de aanwezigheid van de twee Chinese
reisleiders die nu in België verblijven om een cursus
Nederlands te volgen. “Dit boek in het Nederlands kan
jullie daarbij helpen”, zo werd hen gezegd.
Pater Jan Haen overhandigt het eerste exemplaar aan
bisschop Everard de Jong.

Het boek is heel
mooi uitgegeven.
Een compliment
aan de
samensteller
pater Jan Haen.

Een grote
belangstelling.
Na de officiële boekpresentatie lieten verschillende pelgrims de geboeide aanwezigen delen
in hun geraaktheid tijdens de reis. Iedereen was vol lof over deze schitterende en prachtige
reis die veel emotionele momenten kende. Het gewetensvolle gedrag van bisschop Schraven
die vermoord werd vanwege zijn verzet tegen uitbuiting van vrouwen, heeft alle pelgrims
geraakt. De verhalen van Chinese gelovigen die jaren van vervolging ondergingen en toch
hun geloof trouw bleven en zich optrokken aan de trouw van bisschop Schraven, had
menigeen getroffen. De erbarmelijk levensomstandigheden waarin Chinezen soms moeten
leven, stond andere deelnemers op het netvlies gebrand. De pelgrims genoten overal een
grote gastvrijheid en hartelijkheid. Ze werden bij bezoeken enthousiast ontvangen. Iedere
gastheer kende het verhaal van bisschop Schraven en zijn marteldood in het vuur. Hierdoor
werden zij, en zeker de familieleden van deze bisschop, als ‘koningen’ ontvangen. Ook over
het reisgezelschap was men opgetogen: ‘Het was super om met deze groep zo’n reis te
mogen maken’. De reis was rijk aan informatie en liet de enthousiaste deelnemers
ruimschoots kennis maken met het land China. Diverse pelgrims uitten hun dankbaarheid
dat men aan deze reis mocht deelnemen. Na de gezamenlijke lunch was het woord aan
Pastoor Rainer Kanke van Echt die aan de hand van een zelf gemaakte power point de
aanwezig meenam naar de pelgrimage. De ontmoetingsdag werd afgesloten met een bezoek
aan de gedenkkapel in Broekhuizenvorst, waar enkele pelgrims nog nooit eerder waren
geweest.
‘Ik ben door deze reis, van China en het Chinese volk gaan houden’, was het verrassende
slotwoord van bisschop de Jong. Verrassend was de grote belangstelling voor het boek. Het
bleek al snel uitverkocht. Het wordt bijgedrukt en kan nabesteld worden via
info@mgrschraven.nl
Wilt u het uitvoerige verslag van deze boekpresentatie
en reünie van deze Chinareis bekijken? Dat kan dankzij
de zeer gewaardeerde inzet van de heer Wim
Brinkmans. Ga naar www.axideo.nl onder de rubriek
‘activiteiten en video’s’.
Pater Jan Haen met de twee Chinese gidsen: zuster
Gaby en priester Matthew Gongxi.

AMBASSADEURS VAN BISSCHOP SCHRAVEN EN GEZELLEN
Hoe vertel je na thuiskomst uit China je verhaal aan mensen die er niet bij waren? Hoe breng
je je gevoelens en met name je enthousiasme over? Op verschillende deelnemers aan de
pelgrimage heeft deze bijzondere ervaring zo aanstekelijk gewerkt dat zij het niet bij
woorden alleen lieten. Ze kwamen daadwerkelijk in beweging om iets te doen voor China in
navolging van de martelaren zelf. Sommigen haalden daarbij opvallend de publiciteit.
In Dordrecht verscheen in twee kranten een twee pagina’s groot artikel over zuster
Margreet Geerts, Franciscanes van Dongen. Met haar 85 jaren was zij de nestor van de
pelgrimsgroep. Aan iedereen die het wel of niet horen wilde vertelde zij over haar
indrukwekkende reis naar het bisdom waar de neef van haar vader, broeder Antoon Geerts
jarenlang gewerkt heeft en waar zij nog de gebouwen kon zien die de Culturele Revolutie
overleefd hebben. In het lange interview met een grote foto van de vriendelijk lachende,
innemende zuster vertelt ze hoe ze zich herinnert dat in 1937 op de radio werd gemeld dat
er missionarissen in China vermoord
waren. Zij was het enige en eerste
familielid van deze broeder uit
Oudenbosch die als pelgrim deelnam. Zij is
vooral diep geraakt door de
omstandigheden waarin bejaarden in China
nu hun oude dag moeten doorbrengen. Ze
vertelt hoe ze voor hen in actie gekomen is
en allerlei giften heeft ontvangen die al
naar China zijn overgemaakt.
Zr. Margreet in China bij het portret van
broeder Antoon Geerts.
Heel bijzonder is haar verspreiding van stripboeken over het verhaal van de moord dat in
grote aantallen door haar wordt verkocht. In totaal heeft ze nu al meer dan 120 boeken aan
de man gebracht o.a. in de parochiekerken van Dordrecht, waar ze voor haar verhaal de
preekstoel mocht beklimmen. Daarmee is waarschijnlijk Dordrecht de enige plaats in
Nederland waar het verhaal van bisschop Schraven en broeder Geerts breed gekend is.
Zr. Margreet heeft een warm hart en neemt in het krantenartikel geen blad voor de mond
over hoe ook onze samenleving met bejaarden omgaat. De hele dag is ze op pad om mensen
te bezoeken die eenzaam zijn en komt voor hen op. Mensen zeggen haar: ‘Je moet rustig aan
doen’. Daar antwoordt zij heel resoluut op: ‘’Rusten kan ik straks nog lang genoeg…eeuwig!’.

Even opvallend is de bijdrage van deelneemster Tonny van Nierop uit
Weesp. Zij diende bij het kerkbestuur het verzoek in om een deel van
de collecteopbrengst van kerstmis te bestemmen voor het goede
doel in China. Haar aanvrage werd gehonoreerd en de prachtige som
van 715 euro kon naar China worden overgemaakt. Daarop
verscheen in het parochieblad het volgende artikel.
Mevrouw Tonny van Nierop in China.

EEN CHINEES ‘GEWELDIG BEDANKT ‘.
Vanuit Taiwan laat zuster Ling Lee weten zeer blij te zijn met de grote opbrengst van de
kerstcollecte in de parochie van ‘Levend water’ in Weesp en Muiden. Zuster Lee is
verbonden aan Caritas Internationalis (in Nederland ‘Mensen in Nood ‘geheten) op Taiwan,
een internationaal netwerk van katholieke organisaties dat zorgt voor steun aan tal van
projecten wereldwijd. Caritas Taiwan maakt het al jarenlang
financieel mogelijk dat op het vasteland van China tijdens de
zomer vanuit bisdommen meisjeskampen kunnen worden
georganiseerd, waar ontspanning en catechese gecombineerd
worden. Afgelopen jaar stelde Zr. Ling zo’n kamp enkele
stripboeken ter beschikking over het leven en de marteldood van
bisschop Frans Schraven, die in China in 1937 vermoord werd
vanwege zijn verzet tegen seksueel geweld. Via dit stripboek
wordt tijdens kampen met meisjes gesproken over seksueel
misbruik. Het thema is een taboe in China, maar door te praten
over bisschop Schraven komt het automatisch ter sprake en kan
men meisjes ‘wapenen’ tegen dergelijk mistoestanden. Het is een manier van preventie van
seksueel misbruik.
De grote opbrengst van de kerstcollecte stelt Zr. Lee nu in staat om elk meisje tijdens zo’n
zomerkamp een stripboek te geven dat mee naar huis genomen kan worden. Zo wordt ook
in bredere kring over het onderwerp gelezen en gesproken. Het heeft een uitwaaierende
werking. Zuster Ling Lee is zeer opgetogen over dit grootse gebaar van deze parochie.
Daarom zegt Zuster Ling Lee aan alle gulle gevers: ‘geweldig bedankt’.
Ook in de parochie van de H. Landricus in het Limburgse Echt kon pastoor Rainer Kanke zijn
gevoelens over de reis niet voor zich houden. Hij organiseerde twee avonden waarop
belangstellenden naar zijn verhaal konden komen luisteren. Deze plaats is op een bijzondere
manier met het verhaal van bisschop Schraven c.s. verbonden. Na de moord was het de
missionaris Jan Ramakers uit Echt die als eerste buitenlandse missionaris het waagde niets
vermoedend naar het missieterrein van Schraven te gaan. De mensen staarden hem met
grote angstige ogen aan toen hij het terrein betrad. Hij werd zozeer door schrik bevangen

dat hij de hele week met kleren aan op bed lag, angstig dat men ook hem zou komen halen.
Een grote ambassadeur van het verhaal van bisschop Schraven en gezellen is al jarenlang de
heer Wim Brinkmans uit Meterik (bij Horst), die de eerste pelgrimsreis mee maakte. Al
jarenlang tref je hem bij activiteiten van de Schraven Stichting aan bij zijn monitor om
visueel verslag te doen. Dat heeft al geleid tot een groot aantal video’s. Op deze manier
draagt ook hij op zijn manier het verhaal uit. Hij stuurde enige tijd geleden het bericht: ‘Nog
half in de lappenmand, wil ik je laten weten dat op verschillend verzoek, zelfs uit Canada, de
H. Mis voor Mgr. Frans Schraven en Gezellen van 12 oktober 2014 nu in zijn geheel op
www.axideo.nl staat, onder activiteiten.’
Ongetwijfeld zijn er nog veel andere ambassadeurs die hun steentje minder opvallend
bijdragen. Alle inzet is bijzonder lofwaardig.

KERK AAN BISSCHOP SCHRAVEN EN GEZELLEN TOEGEWIJD?
Kerken dragen altijd een naam. Vaak van een heilige, die
bijzondere betekenis heeft voor de gelovigen van die
parochie. Dat staat bisschop Schraven en gezellen straks
ook te wachten. Dat ‘straks’ komt ineens heel dichtbij bij
tijdens het bezoek aan het dorp Qiao Zhai niet ver van de
stad Zhengding waar bisschop Schraven werd vermoord.
Bij een bezoek kun je je ogen en oren niet geloven.
Tijdens de Culturele Revolutie is de vroegere kerk tot de
grond toe afgebroken. In de tachtiger jaren mochten
gelovigen weer ‘kerken’ en men deed dat in de open
lucht onder slechts een afdak. Hoe koud moet dat in de
winter tijdens de nachtmis met kerstmis niet zijn
geweest? Naast het altaar staat een enorm groot bord
met een Chinese tekst over de massamoord met het woordje ‘Lottum’ als enig Europees
woord en een foto van bisschop Schraven. De pastoor blijkt een fan van bisschop Schraven
c.s. te zijn. In de negentiger jaren kreeg de parochie de vroegere grond terug en men besloot
een nieuwe kerk te bouwen. Een ontwerp werd gemaakt en ook al had men het geld niet bij
elkaar, in 2007 begon men te bouwen. Regelmatig was het geld op en werd gewacht op
nieuwe inkomsten. Het bijzondere is wel dat de kerk door de parochianen (3.500) zelf
gebouwd is. Toen de pannen op het dak moesten, hielpen 700 parochianen beurtelings dag
en nacht mee die klus te klaren. De kerk heeft een neogotisch uiterlijk met zeer veel ramen
en een galerij in de kerk. Midden door de kerk stroomt een beekje dat water vanaf het altaar
naar de doopvont achter in de kerk brengt. Het beekje is met glasplaten afgedekt. In de
grote koepel boven het altaar zijn 14 taferelen afgebeeld, waaronder één over de moord op

bisschop Schraven c.s. De kerk wordt geflankeerd door twee grote torens met een kruis
bovenop dat ’s nachts kleurrijk verlicht is. In een van de kruisen heeft een duif een nest
gebouwd. Hoe symbolisch. In dit dorp en deze parochie waait een bijzondere G/geest. Het
meest bijzondere is het houtsnijwerk waarop bisschop Schraven en de pagode waar hij
vermoord is, staan afgebeeld. Dit paneel krijgt een plaats in de hoofddeur van de kerk,
want… deze kerk wordt toegewijd aan bisschop Schraven en gezellen zo gauw dat kan, d.w.z.
na de zaligverklaring. De pastoor en het kerkbestuur glimmen van trots als ze gasten
rondleiden. Het karakteriseert het zelfbewustzijn van de hedendaags katholieken in China,
die openlijk en trots van hun geloof durven te getuigen.
Met verbaasde ogen horen de Chinezen aan dat de Oostenrijkse medemartelaar Thomas
Ceska hier pastoor moet zijn geweest toen hij
werd vermoord. Hij was pastoor van de
omliggende dorpen buiten Zhengding. Dit feit
versterkt hun keuze om de kerk aan de
martelaren van Zhengding toe te wijden. De
planning om met kerstmis de kerk voor het eerst
in gebruik te nemen, is gehaald, zoals bijgaande
foto laat zien. Alleen de kerkbanken zijn nog niet
klaar.
Binnenkort is het kunstwerk van de gedenkkapel in Broekhuizenvorst ook in deze kerk of in
de pastorie te zien. De portretten van de martelaren samen met de moordscene zullen dit
dorp in China op een bijzondere manier verbinden met Broekhuizenvorst in Nederland.

HET ZALIGVERKLARINGPROCES IN ROME VAN START
Vanuit Rome kwam het bericht binnen dat op dinsdag 17 maart jl. het dossier voor de
zaligverklaring van bisschop Schraven en gezellen officieel is geopend. Het heeft meer dan
een jaar geduurd voordat het zover was. Waarom zo lang? Eerst moesten alle
‘departementen’ binnen het Vaticaan groen licht geven. Dat is blijkbaar positief verlopen.
Een medewerker van de Congregatie voor de Heiligverklaringen gaat nu aan de slag om te
controleren of het hele proces in Nederland volgens de voorgeschreven regels heeft plaats
gevonden. Daarna wordt een historicus benoemd die op
basis van de aangeleverde materialen een ‘positio’
moet schrijven, d.w.z. in het dossier zijn alleen de
belangrijke basisstukken aangeleverd en niet het
historisch verslag. Dit moet nog gebeuren. In dat verslag
gaat het om twee vragen: 1) zijn ze daadwerkelijk
vermoord en 2) zijn ze werkelijk martelaren. De
uitvoering zal zeker nog heel wat tijd vragen.
De voorzitter van de rechtbank in Nederland vertelde de aanwezigen bij de boekpresentatie

in Broekhuizen dat verschillende bisschoppen onlangs een brief naar Rome hebben gestuurd
waarin zij opnieuw om die zaligverklaring vragen. Zo schreef de aartsbisschop van
Mechelen/Brussel een voortreffelijke brief, net als hulpbisschop E. de Jong van Roermond en
kardinaal Eijk van Utrecht.
Volgens gebruik hoort bij deze start van het proces in Rome de uitgave van een prentje om
te bidden voor een goede afloop van het proces. Er is nog werk aan de winkel.

RESTAURATIE KERK BROEKHUIZENVORST

Zondag 22 februari 2015 zal met gouden letters
genoteerd staan in de geschiedenis van de kerk
van Broekhuizenvorst. De kerk mocht zich na
een stevige restauratie in volle glorie tonen aan
een groot aantal gasten, onder wie wethouder
Birgit op de Laak van de gemeente Horst aan
de Maas en gedeputeerde Ger Koopmans
namens de provincie Limburg. Het heeft het
kerkbestuur enorm veel hoofdbrekens en ‘sloten’ tijd gekost om deze restauratie,
vernieuwing en herbestemming van het gebouw te realiseren. De aanwezigen konden
verschillende stappen in dit proces op een groot scherm volgen: van bouwlieden bezig met
de renovatie van de buitenmuren tot en met de plaatsing van het nieuwe orgel, hangend
aan kabels in de toren. Het priesterkoor onderging een ware metamorfose. Het kolossale
altaar werd vervangen door een klein altaar. Daarmee werd ruimte geschapen voor ook
andersoortig gebruik, zoals concerten en activiteiten van de Mgr. Schraven Stichting. Lof
werd aan diverse participanten aan dit project toegezwaaid. Het geheel werd omlijst met
een orgelconcert met hobo. De aanwezigen konden uiteraard ook de gedenkkapel voor
bisschop Schraven en gezellen bezoeken en in verschillende toespraken werd daarnaar
verwezen. Zo werd door de wethouder van Horst aangegeven dat fietsroutes door de
gemeente langs deze plek zullen worden geleid. De historische kring presenteerde een
tentoonstelling over de kerk, die minimaal 800 jaar oud is. Aan de aanwezigen werd het
ontwerp getoond van het hekwerk dat de gedenkkapel moet gaan afscheiden van de rest
van de kerk. Als dit geplaatst is, kan men van een echte nieuwe fase in het leven van de kerk
spreken.
Een oprechte felicitatie aan het kerkbestuur voor deze titanenklus.
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