JAARVERSLAG MGR. SCHRAVEN STICHTING 2010
Bestuursvergaderingen:
Het AB komt op 28 maart bijeen in Venray. Een evaluatie van het functioneren van het bestuur en
het gevoerde beleid vindt plaats. Tijdens het tweede gedeelte vindt een uitwisseling plaats met
kunstenaar Jan Haen over zijn plannen m.b.t. de gedachteniskapel.
Het DB vergadert op 28 mei te Venray. Opnieuw wordt de noodzaak om te komen tot een eigen
website van de stichting aan de orde gesteld. Op 26 juni vindt te Panningen overleg plaats tussen de
stichting en het bestuur van de provincie van de Lazaristen in China.
Het AB vergadert op 31 oktober te Venray. Er worden besluiten genomen. De voorstellen voor de
gedachteniskapel en de begroting worden aangenomen. Het bestuur besluit te participeren bij het
uitgeven vaneen stripboek over Mgr. Schraven en gezellen. Verder gaat het Verbiest Instituut van de
universiteit van Leuven toekomstige projecten van de Mgr. Schraven stichting in China begeleiden.
De penningmeester wenst de taak over te dragen aan een andere persoon.
Het DB vergadert op 10 december in Venray.
a) De werkgroep gedachtenismonument:
Op 22 juli vergadert de stichting met het kerkbestuur van Broekhuizenvorst in Horst. Definitief wordt
het beheer van de zijvleugel van de parochiekerk afgestaan aan de Mgr. Schraven Stichting om een
gedachtenismonument in te richten. Er zal een convenant worden gesloten met het kerkbestuur.
Architect Keijsers wordt gevraagd een begroting op te stellen voor de realisatie van de beoogde
ruimte.
b) De werkgroep memorabilia:
De opgespoorde memorabilia zijn door mevr. Isabel Bakker-Schraven geregistreerd, gerestaureerd en
gefotografeerd na een bezoek door de leden van de werkgroep aan mogelijke bezitters van
voorwerpen. Alles is ondergebracht in een verzekering. Van de familie Bongaerts-van Dijck werden
enkele kostbare voorwerpen, zoals de sjerp van Mgr. Schraven, in bezit verkregen. Een
schenkingsovereenkomst wordt afgesloten. Na het overlijden van mevr. Alice van Maris-Schraven te
Hillegom komen andere kostbare memorabilia zoals het vroegere bisschopskruis en as van de
martelaren in het bezit van de Stichting. Vanuit Antwerpen wordt een dossier met verzamelde
informatie over Mgr. Schraven aan de stichting geschonken. Een beschrijving van de twee Chinese
kelken van Mgr. Schraven (te Achel en te Utrecht) verschijnt van de hand van Mevr. Marja LeytenSchraven in de Nieuwsbrief van de stichting.
c) De werkgroep onderzoek en zaligverklaring:
Op 6 april wordt een powerpoint presentatie verzorgd in Breda. Studiedagen worden bijgewoond te
Bonn op 22 april en te Frankfurt op 18 mei. Contact wordt gelegd met in België studerende Chinese
priesters en religieuzen en een bezoek aan St. Maria Aalter volgt op 9 mei. Op 9 juni wordt
onderzoek gedaan in het archief te Graz (Oostenrijk). Van 13-16 september volgt een onderzoek in
het archief van de abdij van Scourmont in België. Op 18 oktober vindt overleg plaats te Breda, waar
een van de medemartelaren werd geboren. Op 22 oktober wordt het centrum van Nederlandse
kloosterarchieven in St. Agatha bezocht voor overleg over archivering van gegevens. Op 24 oktober
volgt overleg met een priester uit Beijing in Simpelveld.
Op de Algemene Vergadering van de Lazaristen te Parijs wordt definitief het voorstel van de Mgr.

Schraven Stichting aangenomen tot zaligverklaring van Mgr. Schraven en gezellen. Het proces zal
worden opgestart te Parijs.
d) De werkgroep fondswerving:
Na het besluit over de begroting voor de gedachteniskapel te Broekhuizenvorst kan de werkgroep
aan de slag met het werven van gelden ter financiering van dit project van 60.000 euro. Daarvoor
worden ongeveer diverse mogelijk geldschieters aangeschreven. Een geldwervingscampagne onder
de eigen achterban wordt opgestart.
e) De werkgroep publiciteit en communicatie:
Opnieuw verschijnen er 4 afleveringen van de Nieuwsbrief van de stichting, die per mail wordt
verzonden aan de achterban.
Op 28 februari heeft een oriënterend onderhoud plaats met striptekenaar Geert de Sutter uit
Zonhoven (België) over een mogelijk ui te geven stripboek over Mgr. Schraven. Dit overleg wordt
voorgezet op 5 november in Panningen, waar definitief wordt besloten tot de productie over te gaan.
Een uitgebreid verslag van de reis naar China verschijnt in het blad de Verbiest Koerier van het
Verbiest Instituut te Leuven. Een artikel over Mgr. Schraven verschijnt in het blad van de
Nederlandse Religieuzen.
In juli gaat de website van de Mgr. Schraven Stichting informeel van start. Onderdelen worden in het
Engels vertaald en opgenomen in de website.
Een DVD over de inzegening van het kunstwerk van Mgr. Schraven te Lottum wordt geproduceerd.
f) De werkgroep activiteiten:
Op 5 juni komen de deelnemers aan de reis naar China bij elkaar in Panningen. Op 11 juli wordt een
bezoek gebracht aan Ossendrecht bij de jaarlijkse festiviteiten voor Zr Adolphine, martelares in China
in 1900. De heer Delnoy uit Vijlen maakt een kunstwerk van Mgr. Schraven voor de parochiekerk van
Lottum. Op 27 juli wordt het daar overhandigd door de kunstenaar en op zondag 10 oktober plechtig
ingezegend door Mgr. E. de Jong van het bisdom Roermond.
g) De werkgroep ‘seksueel misbruik’:
Binnen de werkgroep komt een gedachtewisseling op gang over de juiste benaming van deze
werkgroep. Contact wordt gezocht met in België studerende Chinese religieuzen en daarvoor wordt
een bezoek gebracht aan Moerzeke (bij Antwerpen). Een tegenbezoek volgt in het weekeinde van
20/21 juni, waarbij wordt deelgenomen aan kerkelijke activiteiten te Venray en Broekhuizenvorst.
Concrete afspraken worden gemaakt over activiteiten in China voor vrouwen.
Door leden van de werkgroep worden werkbezoeken afgelegd in Den Haag in het kader van
vrouwenhandel en aan de bibliotheek van Amsterdam over dat thema.
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