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UITNODIGING

HERDENKING MOORD OP BISSCHOP SCHRAVEN EN GEZELLEN 2015
Op 9 oktober (sterfdag van Mgr. Schraven en gezellen)
V ESPERVIERING
DE KRUISWEG van Bisschop Frans Schraven en gezellen
en
DE KRUISWEG van een slachtoffer van een loverboy.
Tijd: 19.00 uur
Plaats: parochiekerk van Broekhuizenvorst
Met medewerking van dwarsfluitist Theo Jeuken uit Geysteren.
Na afloop na te praten met een kopje koffie in de kerk.

ZONDAG 12 OKTOBER
HERDENKING MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN
TIJDENS EEN EUCHARISTIEVIERING
Tijd: 10.30 uur
Plaats: Parochiekerk van Broekhuizenvorst
Celebrant en predikant

Prof. Dr. M. van Knippenberg CM
Koor: Het parochiekoor van Broekhuizenvorst
(Prof. M. van Knippenberg, geboren in Panningen, is
jarenlang verbonden geweest als theoloog aan de
universiteit van Tilburg en momenteel directeur van het
Vincent de Paul Centrum in Nijmegen)

11.30 : Intermezzo
Er wordt in de kerk koffie en thee geschonken en een
broodje aangeboden.

12.00 uur: MGR. SCHRAVENLEZING door
prof. Van Knippenberg CM
Thema: ‘De spiritualiteit van bisschop Schraven’.
Wat bezielde hem? Wat zette hem er toe aan om naar China te gaan? Waarom gaf hij zijn
leven in China?
Prof. van Knippenberg gaf vorig jaar oktober onder deze noemer een lezing tijdens de
conferentie over de moord op bisschop Schraven en gezellen in Shijiazhuang (China).
Zijn betoog bestaat uit drie delen: Wat is spiritualiteit? Wat is de spiritualiteit van Vincent de
Paul, stichter van de Lazaristen . Zeven van de 9 martelaren horen bij deze congregatie. Hoe
gaf bisschop Schraven concreet vorm aan deze spiritualiteit bij zijn dienst aan het Chinese
volk?
Tijdens het intermezzo en na de eucharistieviering kunt u de gedenkkapel bezoeken.

BUITENLANDSE GASTEN BEZOEKEN GEDENKKAPEL BISSCHOP SCHRAVEN
Tijdens een kort verblijf in Nederland wilden twee
buitenlandse gasten uit Ethiopië en Italië zeer
graag de gedenkkapel bezoeken van de in China
vermoorde bisschop Frans Schraven. De
Ethiopische provinciale overste van de paters
Lazaristen in Addis Abeba Getahun Fanta Shikune
en de Indiër Shijo Kanjirathamkunnel woonachtig
in Rome, onderbraken hun verblijf elders om
eindelijk de plek te kunnen bezoeken waar ze
zoveel over gehoord hadden.

Foto: links p. Getahun en rechts p. Shijo
Vooral bij de Indiër Shijo was de verwachting hoog
gespannen. Hij is in Rome verantwoordelijk voor het
zaligverklaringproces van bisschop Schraven c.s. en als
zodanig de verbindingsman met het Vaticaan. Afgelopen
jaar was hij ook aanwezig bij de conferentie over de
martelaren in China. Het hele verhaal is hem zeer
vertrouwd. Beide heren lieten zich uitvoerig informeren
over het kunstwerk in de gedenkkapel en toonden zich
geraakt door de aanwezigheid van een belangrijk relict van
de martelaren: namelijk hun as in de reliekschrijn.
Spontaan schreven beiden in het gastenboek . Pater Shijo
schreef een gebed neer waarin hij vraagt voor een snelle
zaligverklaring. Pater Getahun wenst degenen die zich
inzetten voor die zaligverklaring (o.a. zijn reisgenoot pater Shijo dus!) sterkte en wijsheid toe.
Volgens hem wordt er geweldig werk verricht.
Pater Shijo wist te vertellen dat hij een uitnodiging van het Vaticaan heeft ontvangen om in
september de Congregatie van de Heiligverklaringen te bezoeken om de volgende fase in het proces
te bespreken.
Ongetwijfeld zal dit bezoek aan de gedenkkapel in Broekhuizenvorst voor hem een extra stimulans
zijn om zich voor bisschop Schraven en gezellen voortvarend in te zetten.

CHINEES BEZOEK AAN DE SCHRAVENKAPEL
Een volgende gast aan de Schravenkapel is op woensdag 19 augustus de Chinese priester
Peter. Hij studeert momenteel in België, waar
hij twee jaar lang een studie volgt in de sociale
leer van de kerk. Tijdens zijn vakantie wil hij
perse Nederland bezoeken. Hij is afkomstig uit
de provincie Shanxi, waar vroeger de
Nederlandse Franciscanen werkzaam waren. ‘In
onze bisdommen is niets over van het archief
van de Nederlandse Franciscanen, alles is
tijdens de culturele revolutie in brand
gestoken. Ik ben begonnen de oude
katholieken te vragen naar de namen van Nederlanders in China en heb een lijst van 120
namen aangelegd, maar het waren er veel meer. Onze mensen kennen alleen de Chinese
namen. Welke Europese naam hoort er nu bij de Chinese naam?’ Meteen na aankomst in
Nederland trekt hij dan ook naar Utrecht om daar in de archieven naar de namen en de
levensbeschrijvingen van die personen te zoeken. Emotioneel voor hem is het bezoek aan
het vroegere Franciscanenklooster in Weert. Staande in de kapel zegt hij: ‘Dus van hieruit
werden vroeger de Franciscanen naar China uitgezonden?’ Hij maakt de ene foto na de
andere. Voor hem is deze kapel ‘heilige grond’. Hetzelfde gebeurt met de kapel van de
Zusters van Heerlen. ‘De hoofddeur van de kapel ging alleen open bij uitzending van onze
zusters naar de missie, zoals naar China’, vertelt de Generale Overste van de zusters hem.
Opnieuw is hij geëmotioneerd en verbergt zijn gezicht achter het fotoapparaat.
Ook een bezoek aan de Schraven gedenkkapel staat al lang op zijn programma. ‘In China
horen wij tijdens onze lessen kerkgeschiedenis het verhaal van de marteldood van bisschop
Schraven. Iedere priester in het onmetelijke China kent dit verhaal’. Het meest van alles is hij
geraakt door de aanwezigheid van de as van de martelaren in de nis van de gedenkkapel.
‘Dat juist as van de martelaren zich in deze kapel bevindt, is buitengewoon. Deze as verbindt
ons op bijzondere wijze met deze martelaren. Hun geestkracht gaat uit van deze as. Voor
Chinezen is zo’n relikwie van grote betekenis. Deze nis is het hart van de gedenkkapel’. Hij
kan bijna niet geloven dat de kerk al zo oud is. ‘Daarmee vergeleken is de kerk in China jong’.
Zeer geïnteresseerd laat hij zich voorlichten over de symboliek van de poort die momenteel
gemaakt wordt als afscheiding van de kapel met de hoofdkerk. Later bezoekt hij het kerkhof
en de twee graven van de daar begraven zussen van bisschop Schraven. Hij prijst het
onderhoud van het kerkhof. ‘In China zijn graven zeer belangrijk. Zij verbinden ons met onze
voorouders’.
Onder de indruk van dit bezoek vervolgt hij zijn tocht naar Lottum om daar plekken te
bezoeken die aan bisschop Schraven herinneren. Zijn fotoapparaat heeft het druk, want ‘aan
iedereen wil ik laten zien dat ik hier écht ben geweest. Een onvergetelijke dag in mijn leven’.

EEN ‘E R E P O O R T’ VOOR BISSCHOP SCHRAVEN IN GEDENKKAPEL

Er wordt hard gewerkt aan de afscheiding tussen de gedenkkapel van bisschop Schraven en
de hoofdkerk van Broekhuizenvorst. Er ligt een prachtig ontwerp klaar, vol symboliek. De
ontwerper van Satijnplus heeft zich niet alleen van zijn technische kant, maar zeker ook van
zijn kunstzinnige kant laten zien. Hij heeft zich
verdiept in de Chinese cultuur en de Chinese
naam van bisschop Schraven. De eerste letter
van deze naam is ‘wen’ afkomstig van de laatste
lettergreep van de naam ‘Schra-ven’ met het
Chinese karakterteken:

Dit karakterteken is duidelijk zichtbaar in het
hekwerk. Het grappige is dat dit karakterteken
aan beide kanten van het hekwerk hetzelfde
blijft
De bovenkant van het karakter kun je
beschouwen als een altaar. Het hekwerk staat
precies vóór het altaar van de hoofdkerk.
Midden in de poort staan de twee andere karaktertekens van de naam van bisschop
Schraven: Wen Tche-ho, wat betekent: ‘Brenger van vrede/harmonie’.
Tussen de spijlen van het hekwerk vallen er 8 duidelijk op, verwijzend naar de 8
medemartelaren van bisschop Schraven. De bisschop zelf is symbolisch weergegeven in de
spijl in het midden die boven de acht
anderen uitsteekt. Door verschillende
kleuren metaal te gebruiken is in het
hekwerk een kruis zichtbaar. Verder heeft
de ontwerper zich laten inspireren door erepoorten die je in China aantreft bij ingangen van
steden en dorpen om bijzondere personen te gedenken. Het hekwerk is dus een EREPOORT
voor Mgr. Schraven.
De erepoort is een echte aanwinst voor de gedenkkapel én de kerk van Broekhuizenvorst.

BEWEGWIJZERING NAAR DE GEDENKKAPEL BISSCHOP SCHRAVEN CS
In de maand september gaat de gemeente Horst aan de
Maas borden aanbrengen bij de uitvalswegen van
Broekhuizenvorst, die verwijzen naar de gedenkkapel van
bisschop Schraven e.a. in de kerk van Broekhuizenvorst. De
borden zullen in de kleur bruin worden uitgevoerd. Ze
vallen onder de categorie ‘toeristische attracties’.
Nu ook de erepoort volgens planning vóór 11 oktober in
de kerk wordt geplaatst, wordt de gedenkkapel eindelijk
dagelijks toegankelijk zijn voor welke bezoeker dan ook.
Er is door heel wat mensen nagedacht over de juiste
benaming op de borden. Veel mensen zal de naam mgr.
Schraven niets zeggen. Een bord met die naam zal geen reden zijn de gedenkkapel te
bezoeken. Daarom dat gekozen is voor de woorden ‘martelaren China’ dat mogelijk wel
nieuwsgierigheid opwekt. Het eerste woord ‘memorial’ is een internationaal gebruikt woord
dat ook voor buitenlandse bezoekers duidelijk is. Bij de kerk zelf zullen bordjes verschijnen
met de benaming: ‘Memorial mgr. Schraven c.s. China’.

LEZING VOOR PROBUS
Op dinsdag 25 augustus heeft de voorzitter van de
Schraven Stichting Harry Schraven
een lezing gegeven voor het gezelschap Probus
Alter over bisschop Schraven en zijn reis naar China
in 2014. Er waren ongeveer 30 personen aanwezig.
Er was grote belangstelling bij de aanwezigen.
Tevens werden verschillende stripboeken verkocht.

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
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