JAARVERSLAG MGR. SCHRAVEN STICHTING 2011
Bestuursvergaderingen:
Het DB vergadert op 28 januari, op 27 juni en 5 september. Het AB vergadert op 27 maart.
De heren Wiel Jenniskens en Bram Jansen treden resp. als adviseur en als lid toe tot het
bestuur. Mevr. Netty Reintjes treedt terug als penningmeester. Deze functie wordt tijdelijk
waargenomen door de secretaris. De stichting krijgt de ANBI-status.
a) De werkgroep gedachtenismonument
Op 31 maart is er in Broekhuizenvorst een bijeenkomst voor de parochianen in
samenwerking met het Kerkbestuur. De plannen van het kerkbestuur betreffende de
restauratie van de kerk en de plannen van de Mgr.Schraven stichting worden daar voor het
voetlicht gebracht. Helaas krijgt het kerkbestuur zoals later blijkt geen subsidie voor de
totale renovatie van de kerk. Uiteraard wordt regelmatig contact onderhouden met het
kerkbestuur en de priester-kunstenaar Jan Haen.
b) De werkgroep memorabilia:
Belangrijke en kostbare memorabilia, zoals het bisschopskruis en as van de martelaren
worden aan de stichting geschonken. De werkgroep brengt een bezoek aan familie in
Antwerpen om memorabilia te beschrijven.
c) De werkgroep onderzoek en zaligverklaring:
Het stripboek: Op 13, 28 januari en op 26 oktober vindt er overleg plaats met de
striptekenaar Geert de Sutter te Panningen. Materialen worden bijeen gezocht en het
scenario voor het boek wordt ontwikkeld. Leden van de werkgroep doen van 19-23
september onderzoek in het ‘Geheim Archief’ (Archivio Secreto) van het Vaticaan in Rome,
in het ‘Archief van de Betrekkingen met de Staten’ van het Vaticaan en de Propaganda Fide.
Tijdens dit bezoek wordt overlegd met de postulator van de Lazaristen, prof. L. Mezzadri
over de zaligverklaring. Op 14 oktober vindt er overleg plaats met Mgr. S. van Calster op
Rolduc te Kerkrade, beoogd voorzitter namens het bisdom Roermond van de toekomstige
rechtbank. Lezingen aan de hand van een powerpoint presentatie vinden plaats op 27 april
in Untermarchtal (Duitsland), op 29 april in Fulda (Duitsland), op 17 juni te Steijl, 18 oktober
te Lippstad (Duitsland), 21 november te Venray en 27 november te Panningen.
Twee belangrijke getuigenissen over de moord worden uit China ontvangen .
d) De werkgroep fondswerving
Een verzoek aan de Wilhelmina Sangerstichting om een subsidie wordt afgewezen. Een
verzoek wordt gedaan voor de afsluiting van een lening om de gedachteniskapel in
hoofdlijnen te kunnen realiseren. Er wordt een aanvraag gedaan bij het Prins Bernard
cultuurfonds. Er is contact gelegd met Monumentenwacht Limburg voor een subsidie
middels uitvoering van werkzaamheden. Helaas levert dit uiteindelijk niets op.

e) De werkgroep publiciteit en communicatie
Opnieuw verschijnen 4 Nieuwsbrieven voor de achterban. Het bestuur besluit tot de uitgave
van een nieuwe flyer. De website krijgt een vertaling in het Chinees.
f) De werkgroep activiteiten
Op 13 maart vindt er een presentatie van de Mgr. Schraven Stichting plaats in het
gemeentehuis te Horst. Op 18 maart zijn leden van het bestuur aanwezig bij een TV
optreden bij TV Limburg. Met de basisscholen van Lottum en Broekhuizenvorst wordt
contact opgenomen over de ontwikkeling van een project over Mgr. Schraven. Op 22
augustus is pater Paul Kao, overste van het Trappistenklooster van Hong Kong te gast in
Broekhuizenvorst, waar hij kennis neemt van de plannen van de stichting.
Op 9 oktober is de jaarlijkse Mgr. Schraven herdenking. ’s Morgens vindt in de kerk van
Broekhuizenvorst een bijzondere H. Mis plaats met pater Wiel Bellemakers als voorganger.
Het kerkkoor uit Oostrum verzorgt de zang. Een gezamenlijke lunch volgt. In de middag
bestaat de mogelijkheid per fiets een tocht te maken langs de belangrijkste plekken uit de
jeugd van Mgr. Schraven. In de kerk van Vorst wordt verteld over de plannen met de
gedachteniskapel en wordt de stichting gepromoot. In de kerk van Lottum staat een
tentoonstelling van de stichting ‘Religieuzen tegen vrouwenhandel’ en is kunstenaar Herman
Marissen aanwezig met zijn kunstwerk het ‘Rozenmeisje’. Op Kaldenbroek, het geboortehuis
van Mgr. Schraven, is het ‘Limburgs Landschap’ gastheer van bezoekers.
g) De werkgroep ‘seksueel geweld’
Het Verbiest Instituut van de universiteit van Leuven gaat in de toekomst projecten in China
begeleiden. Op 3 maart 2011 bezoeken enkele leden van de werkgroep de viering van de
Internationale Vrouwendag in de Verkade fabriek te Den Bosch. Deze dag wordt
georganiseerd door de SRTV die haar 20 jarig bestaan viert. De inleidingen van een drietal
illustere vrouwen zijn een bijzondere ervaring en tevens een eye-opener hoe ook op dit
gebied als werkgroep werkzaam en actief te zijn. Door omstandigheden zijn er minder
activiteiten ontplooid in de werkgroep.

