JAARVERSLAG MGR SCHRAVEN STICHTING 2009
Bestuursvergaderingen:
Het DB vergadert op 6 januari te Venray.
Het AB vergadert op 8 maart te Venray. Besloten wordt te gaan werken aan een beleidsplan met een
begroting. Een flyer van de stichting zal worden uitgegeven. Een nota betreffende persberichten en
interviews wordt voorgelegd aan de vergadering. Besloten wordt tot het plaatsen van informatie op
Wikipedia. De nieuwe werkgroep ‘seksueel misbruik’ wordt ingesteld. Een Mgr. Schravendag zal
worden georganiseerd na de China reis van september/oktober. Een protocol voor de Nieuwsbrief
wordt aangenomen.
Het DB komt bijeen op 5 juni te Venray. De uitkomsten van het overleg met het kerkbestuur van
Broekhuizenvorst wordt besproken. Mogelijk invulling van zo’n gedachteniskapel komt op tafel.
Op 30 augustus kwam het AB bijeen te Beringe. Besloten wordt om kunstenaar Jan Haen een
voorstel te laten doen voor beschildering van de gedachteniskapel en machtigt het DB tot verdere
stappen met het kerkbestuur. Het groene licht wordt gegeven voor de uitgave van de voorgestelde
flyer en de vertaling van het Chinees boekje over Mgr. Schraven. Een comité van aanbeveling zal de
stichting gaan ondersteunen. Besloten wordt tot een Mgr. Schravendag op 22 november as. Mevr.
Marja Leyten-Schraven geeft aan haar bestuurstaak te willen stoppen per 31 december.
Op 18 december komt het DB bijeen te Venray. Er wordt gewerkt aan nieuwe leden voor het AB en
gezocht naar leden voor het comité van aanbeveling. Plannen voor een website komen op tafel.
a) De werkgroep gedachtenismonument:
Op 20 april vindt een gesprek plaats met het kerkbestuur van Broekhuizenvorst. Op 18 juli bezoekt
kunstenaar Jan Haen de voorgestelde ruimte om op basis daarvan een ontwerp te kunnen maken. Op
8 oktober vindt een tweede overleg plaats met het kerkbestuur, gevolgd op 5 november door een
gezamenlijke vergadering van het kerkbestuur, de architect, het bisdom Roermond en de Mgr.
Schraven Stichting. De positieve uitkomst van dit overleg resulteert in een nieuwe bespreking met
Jan Haen, de architect, de Mgr. Schraven Stichting en het kerkbestuur op 28 november.
b) De werkgroep memorabilia:
De leden van de werkgroep zijn actief met het inventariseren en beschrijvingen van voorwerpen die
met Mgr. Schraven verband houden. Eigenaren worden thuis bezocht, foto’s worden gemaakt en
verhalen achter de voorwerpen worden opgeschreven. Professionele restauratie en conservering van
voorwerpen worden pro Deo uitgevoerd door mevrouw Isabel Bakker-Schraven uitgevoerd. De
schenkingen worden daarna opgeslagen en verzekerd.
c) De werkgroep onderzoek en zaligverklaring:
Documenten in het ‘National Institute for Defense studies’ in Tokio over de moord op Mgr. Schraven
duiken op. Vanuit Praag worden gegevens van het militair archief ontvangen.
Van 13-19 augustus werd deelgenomen aan een Symposium te Peking, georganiseerd door de
Chinese Academie van Sociale Wetenschappen te Beijing, de Nationale Universiteit van Taiwan en
het Verbiest Instituut van de Universiteit van Leuven. De uitkomsten worden gepresenteerd van het
onderzoek: ‘Truth finding regarding the murder of Msgr. Schraven and associates on October 9
1937’.
Mevr. Marja Leyten-Schraven doet een studie naar de achtergrond van het wapen van Mgr.
Schraven.

Onderzoeksgegevens worden ontvangen uit Polen over medemartelaar broeder Prinz. Uit Hong Kong
komt een verslag binnen van een van de laatste nog levende getuige van de moord. Vanuit
Oostenrijk komen gegevens binnen over medemartelaar Thomas Ceska.
Alle binnen de familie verzamelde brieven van Mgr. Schraven (in totaal 306) worden door een team
van 11 vrijwilligers in het Engels vertaald. Daarmee komt de inhoud beschikbaar voor internationale
consultatie.
Van 15-21 november wordt onderzoek gedaan in het archief van de Propaganda Fide te Rome.
Op 11 december vindt een oriënterend gesprek plaats te Roermond met de heren H. Schraven
(voorzitter), H. Jaspers (provinciale overste van de Lazaristen in Nederland), V. Hermans (secretaris)
samen met de bisschop van Roermond Mgr. F. Wiertz over de start van het zaligverklaringproces van
Mgr. Schraven en gezellen.
Op 22 oktober wordt te Oosterbeek een lezing gehouden over Mgr. Schraven.
d) De werkgroep fondswerving:
De eerste ‘Vrienden van de Mgr. Schraven Stichting’ melden zich aan.
Er komt een lijst van mogelijke fondsen. Er wordt gewerkt aan de ANBI status van de stichting. De
voorzitter heeft een oriënterend gesprek over een fonds ter financiering van een project in China.
e) De werkgroep publiciteit en communicatie:
Opnieuw worden 4 Nieuwsbrieven gepubliceerd.
Het vertaalde boekje uit China over Mgr. Schraven komt uit. Een flyer van de Stichting rolt van de
pers.
Na de reis naar China verschijnen persberichten in de talen Nederlands, Engels en Frans in de
internationale pers. In verschillende tijdschriften worden artikelen over de reis geschreven. Een
artikel werd zelfs in een Italiaans tijdschrift overgenomen.
Een DVD van de reis naar China verschijnt van de hand van de heer Wim Brinkmans, deelnemer aan
deze reis onder de titel: ‘China reis. In de voetsporen van de Lazaristen’. Een aparte DVD wordt
uitgegeven over het feest van de zusters van Anguo waarbij de Nederlandse reizigers eregasten
waren met de titel: ‘China reis. 80 jaar bestaan Little Sisters of St. Theresa Anguo’.
f) De werkgroep activiteiten:
Ter voorbereiding van de reis naar China vindt er overleg plaats met het Verbiest Instituut te Leuven
op 28 februari. Op 11 juni volgt een voorbereidingsdag voor deelnemers aan deze reis in Panningen
onder leiding van pater Jeroom Heyndrickx cicm, directeur van het Verbiest Instituut. De reis naar
China vindt plaats van 18 september tot 4 november. Vijftien personen nemen aan deze zeer
geslaagde reis deel.
Op zondag 22 november wordt in Lottum een speciale Mgr. Schraven dag georganiseerd, waarbij de
deelnemers aan de reis vertellen over hun ervaringen. De gemaakte DVD over de reis wordt er
gepresenteerd . De stichting presenteert zich verder aan de 80 aanwezige personen.
Op 6 november vindt een evaluatie van deze reis plaats in Leuven.
g) De werkgroep ‘seksueel misbruik’:
Op 9 oktober wordt te Eindhoven deze werkgroep officieel geformeerd. Deelnemers aan de
werkgroep zijn de dames: Denise Schraven (Tilburg), Paula Görtz (Beringe) en Els Schraven-Joosten
(Venray). Er wordt gebrainstormd over de vraag hoe aan deze doelstelling gestalte gegeven kan
worden. Afspraken worden gemaakt om eerst terreinverkenning te verrichten. Zo wordt op

26 oktober een bezoek gebracht aan de Stichting ‘Religieuzen tegen vrouwenhandel’ (SRTV) te Den
Bosch.
Vincent Hermans secretaris

