JAARVERSLAG MGR. SCHRAVEN STICHTING 2012
Bestuursvergaderingen:
Het DB vergadert op 10 februari, op 25 mei, 14 juli en 7 september. Het AB vergadert op 7
januari, 17 maart en 24 november. De heer Martijn Wintermans treedt terug als lid van het
bestuur.
a)De werkgroep gedenkkapel (behartigd door het DB)
Een convenant met het kerkbestuur wordt opgesteld en aan het bisdom ter goedkeuring
gezonden. Offertes worden aangevraagd voor een afsluiting van de gedenkkapel van de
hoofdkerk. Beschildering van de muren kan geen doorgang vinden en definitief wordt
gekozen voor beschildering van panelen. Kunstenaar Jan Haen legt contacten met
toeleveringsbedrijven. Tussen 23 juli en 31 augustus werken ongeveer 100 vrijwilligers
samen met pater Jan Haen aan de realisering van het kunstwerk in de kapel. Een grote groep
vrijwilligers uit Weesp en ook kinderen van de Basisschool van Broekhuizenvorst schilderen
mee. Op 31 augustus wordt het project met een officieel tintje afgerond en overgedragen
aan de Mgr. Schraven Stichting. Iedereen is onder de indruk van het prachtige resultaat.
Later in het jaar bezoeken verschillende groepen de kapel onder leiding van 2 vrijwilligers uit
het dorp die daartoe bereid gevonden zijn en in de toekomst als gids willen fungeren..
b) De werkgroep activiteiten (behartigd door het DB)
Op dinsdag 9 oktober (de 75ste sterfdag van Mgr. Schraven en gezellen) treedt het koor
‘Schola Cantorum Karolus Magnus’ uit Nijmegen op ter herdenking van slachtoffers van
seksueel geweld. Bisschop Frans Wiertz van Roermond is daarbij aanwezig. Achter het altaar
wordt een podium gebouwd voor de feestelijke herdenking op zondag 14 oktober. Een
plechtige Eucharistieviering vindt plaats met als hoofdcelebrant de Chinese aartsbisschop
Savio Hon Tai Fai, Mgr. E de Jong, hulpbisschop van Roermond en Abt Bernardus Peeters van
de Trappistenabdij van Tilburg. Aan deze concelebratie nemen verder 15 priesters deel uit
Italië (2). Frankrijk (1), Slowakije (2), Polen (2), China (2), Nederland (4), Oostenrijk (1) en
Japan (1). Namens de Japanse bisschoppen leest de Japanse priester Fukamizu een brief
voor waarin oprecht spijt en excuus wordt aangeboden voor het gedrag van het Japanse
leger tijdens de moord op Mgr. Schraven en gezellen. Na de viering worden de portretten
van de martelaren die vóór de viering in een processie de kerk zijn binnengedragen door
aartsbisschop Savio Hon ingezegend en door pater Jan Haen een definitieve plek gegeven in
de gedenkkapel. Het kerkkoor van Broekhuizenvorst levert op voortreffelijke wijze een
muzikale bijdrage. De viering zelf is grotendeels in het Engels en Latijn. De deken van Horst
en pastoor van Broekhuizenvorst treedt op als gastheer en ceremoniarius.
Na afloop wordt in het ‘Maaspaviljoen’ in Broekhuizen een lunch geserveerd voor 120
personen. In de middag geeft professor Dr. Eric Borgman een lezing over de moord op Mgr.
Schraven en de huidige actualiteit. De dag wordt afgesloten met een diner voor een groep
van ongeveer 30 gasten in hetzelfde Maaspaviljoen.
Twee weken later bezoeken twee Chinese priesters uit het vroegere bisdom van Mgr.

Schraven de gedenkkapel: de een is vicaris-generaal van het bisdom Peking en de ander is
directeur van Faith Press en Jinde (Caritas China) in de stad Shijiazhuang.
c) De werkgroep memorabilia:
De werkgroep stelt een visienota op m.b.t. de memorabilia. De as van de martelaren en het
bisschopskruis krijgen op 14 oktober een definitieve plaats in de kapel.
d) De werkgroep onderzoek en zaligverklaring:
Begin januari bezoeken de leden van de werkgroep Rome voor overleg met de postulator
van de Lazaristen. Samen met hem wordt een bezoek gebracht aan de Congregatie van de
Zalig- en Heiligverklaringen om toestemming te vragen het zaligverklaringproces te mogen
beginnen. Met Pasen stuurt de bisschop van Roermond een officiële brief naar Rome met dit
verzoek. Op 13 oktober vindt de officiële presentatie plaats van de stripboek ‘Post uit China’
in de kapel van het Missiehuis van de Lazaristen in Panningen. Het boek verschijnt in het
Nederlands (2000 ex), Engels (1000 ex), Duits (1000 ex) en Frans (1000 ex). Het boek wordt
officieel aangeboden aan aartsbisschop Savio Hon Tai Fai uit Rome, aan Mgr. F. Wiertz van
Roermond, aan de Japanse priester Fukamizu en aan vertegenwoordigers van de Lazaristen
uit Polen, Slowakije, Oostenrijk, Frankrijk en Italië. Tevens wordt het boekje ‘Over mijn lijk’
(200 ex) , van Jan Haen gepresenteerd en aangeboden. Op 8 plaatsen in Nederland en België
kan het stripboek voortaan gekocht worden. Lezingen worden gegeven in Rome, Bonn,
Untermarchtal, Panningen en 4 keer in Prüm en omgeving.
e) De werkgroep fondswerving
Een verzoek bij het Prins Bernardfonds is afgewezen. Een verzoek elders om een lening om
de gedachteniskapel in hoofdlijnen te kunnen realiseren wordt wel gehonoreerd.
f) De werkgroep publiciteit en communicatie
Opnieuw verschijnen 5 Nieuwsbrieven voor de achterban met 2 tussentijdse fotoreportages.
Er wordt een nieuwe kleurrijke flyer uitgegeven. De heer Wim Brinkmans maakt opnames
van de realisatie van het kunstwerk. Ook van de boekpresentatie op zaterdag 13 en de
feestelijke vieringen op 14 oktober worden opnames gemaakt voor een uit te geven video en
korte filmpjes op de website van de stichting. Ontelbare persberichten gaan de wereld over
en wereldwijd wordt aandacht besteed aan de herdenking van de 75ste marteldood van Mgr.
Schraven en gezellen.
g) De werkgroep ‘seksueel geweld’
De werkgroep keurt een door het Verbiest Instituut in Leuven aangedragen project voor
vrouwen in China goed. De heer Lukas Schraven treedt toe tot de werkgroep. Het plan voor
een eigen website wordt ontwikkeld dat gekoppeld kan worden aan die van de Mgr.
Schraven Stichting en lotgenotengroepen. Voor dit project wordt een subsidie ontvangen.

