JAARVERSLAG MGR. SCHRAVEN STICHTING 2013
Het bestuur van de stichting heeft in 2013 op de volgende wijze gewerkt aan de uitvoering
van de doelstellingen van de stichting, zoals die in de stichtingsakte geformuleerd zijn:
1. Het voorkomen van seksueel geweld en de bevordering van solidariteit met slachtoffers
van seksueel geweld.
1.1.In China werd financiële ondersteuning gegeven aan 2 projecten:
Zomerkampen voor meisjes van middelbare scholen, waarbij het stripboek ‘Post uit China’ in
het Chinees als werkmateriaal wordt gebruikt. En verder voor het project: ‘Toerusting van
vrouwen’ .
1.2. In Nederland werd op 9 oktober een viering gehouden uit solidariteit met slachtoffers
van met name uit mensenhandel. Dit gebeurde in samenwerking met de Stichting
Religieuzen tegen Mensenhandel (SRTV) in Den Bosch. Na de viering volgde de ‘Mgr.
Schraven lezing’ met hetzelfde thema door de heer Gijs Liefferink van de SRTV.
2. Het bevorderen van de levenshouding van bisschop Schraven c.s. en het ontwikkelen en
bevorderen van zijn gedachtegoed.
2.1. Lezingen: In januari werd een reis naar Oost-Azië ondernomen, mede om lezingen te
geven in Macao (1), Hong Kong (1) en Taiwan (2).
In Untermarchtal (Duitsland) werden lezingen gegeven in maart (1) en september (2).
Een workshop werd verzorgd in St. Agatha in het kader van een studiedag voor historici.
Een powerpointpresentatie werd gegeven voor kinderen van groep 8 van de basisschool te
Ubachsberg (L).
2.2. Scholenproject:
In samenwerking met leerkrachten van de basisschool ‘De Bottel’ van Lottum werd een
project ontwikkeld aan de hand van het stripboek. Op 4 juni bracht groep 8 (24 kinderen)
een bezoek aan de gedenkkapel en ging met lesbrieven aan de slag. Na afloop werd
gesproken over ‘een groot succes’.
3.0. Zaligverklaring: op 23 maart werd door bisschop Frans Wiertz van Roermond te
Panningen de kerkelijke rechtbank geïnstalleerd tijdens een indrukwekkende ceremonie.
Eerder was daarvoor toestemming ontvangen van kardinaal Angelus Amato te Rome. De
leden van de rechtbank legden een eed af en ontvingen een benoemingsbrief van de
bisschop. In allerlei landen werd in dit kader een edict opgehangen. De rechtbank kwam vier
keer bij elkaar om elf getuigen te horen en een eed van vertalers af te nemen.
3. Het versterken van het gedachtegoed van Mgr. Schraven c.s. en de nagedachtenis
levend houden:
3.1. De oprichting van een gedachtenismonument:
3.1.1.De gedenkkapel in Broekhuizenvorst werd voorzien van prachtig verlichting. Een rijke
aanwinst.

3.1.2.Het bestuur beraadde zich over offertes voor een te realiseren hekwerk en maakte
daarin een keuze.
3.2. Studies, publiciteit en activiteiten
3.2.1. Studies: onderzoek werd gedaan in 4 archieven in Rome gedurende 2 weken en 2
keer in Parijs in 2 archieven gedurende 2 weken.
3.2.2. Toevalligerwijze werd ook de mysterieuze moord opgehelderd op de Nederlandse
pater van Heel, een jaar na Mgr. Schraven, in China vermoord vanwege hetzelfde motief.
3.3. Publiciteit:
3.3.1. Een lang artikel werd geschreven in het blad ‘China Heute’, uitgegeven in Sankt
Augustin (Duitsland).
3.3.2. Het stripboek ‘Post uit China’ werd in Chinese vertaling uitgegeven in Hong Kong.
3.3.3. Het stripboek ontving tijdens de nationale Stripdagen te Gorinchem in maart de
‘Gabriëlprijs’ als beste christelijke stripboek van 2012. In de Limburger verscheen daarop een
pagina lang artikel met een interview van de striptekenaar.
3.3.4. De oprichting van de kerkelijke rechtbank voor de Zaligverklaring genereerde veel
publiciteit in binnen- en buitenland. In Japan leidde het tot weerstand van de kant van de
Nationalistische Beweging.
3.3.5. Door de Stichting werden ontelbare persberichten de wereld in gezonden naar
aanleiding van de meest uiteenlopende zaken.
3.0. Activiteiten
3.1. Op 21/22 juni werd deelgenomen aan de Kerkennacht te Venray.
3.2. Op zondag 13 oktober vond in de kerk van Broekhuizenvorst de jaarlijks liturgische
herdenking plaats van de marteldood van bisschop Frans Schraven c.s. Na de viering werd
een lunch geserveerd waar 33 personen aan deelnamen.
3.3. Diverse groepen en personen brachten een bezoek aan de gedenkkapel en kregen
daarbij uitleg van een van de gidsen. Opvallende bezoekers waren twee vrouwen uit Polen,
die zich inzetten voor slachtoffers van seksuele uitbuiting.
4.0.Voorwaardenscheppende activiteiten:
4.1. Het bestuur: Het bestuur vergaderde 5 keer. De heer Bram Jansen werd formeel
aangesteld als penningmeester van het bestuur. Het bestuur bracht een werkbezoek aan het
‘Peerke Donderscentrum’ te Tilburg.
4.2. De werkgroep ‘seksueel geweld’ bracht een werkbezoek aan de SRTV te Den Bosch.
4.3. Nieuwsbrieven: in totaal verschenen er 6 Nieuwsbrieven en wel in maart, juni, juli,
september, november en december.
4.4. De website kreeg een nieuwe beheerder. De opzet werd aangepast en vernieuwd. De
Nieuwsbrief kreeg een nieuwe opzet.
4.5. Voortaan maakt de stichting ook gebruik van facebook.

