JAARVERSLAG MGR. SCHRAVEN STICHTING 2014
Het bestuur van de stichting heeft in 2014 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 is financiële ondersteuning gegeven aan 1 project: Een collecte in een parochie
heeft de stichting in staat gesteld bij zomerkampen voor meisjes van middelbare scholen,
het stripboek ‘Post uit China’ in het Chinees als werkmateriaal aan te schaffen in het kader
van het project ‘preventie seksueel misbruik’.
1.2. In Nederland wordt op 9 oktober een vesperdienst gehouden uit solidariteit met
slachtoffers van mensenhandel.
2. Het bevorderen van de levenshouding van bisschop Schraven c.s. en het ontwikkelen en
bevorderen van zijn gedachtegoed.
2.1. Lezingen: In januari wordt een lezing gegeven voor het LGOG (Limburgs Geschiedkundig
en Oudheidkundig Genootschap afdeling Horst. In Untermarchtal (Duitsland) volgt na Pasen
een lezing.
In oktober wordt in China een speciaal aan de massamoord van Zhengding gewijde
internationale Conferentie georganiseerd, waarbij vanuit de Stichting twee voordrachten
worden gehouden. In november volgt op de Universiteit van Shanghai een conferentie waar
opnieuw een voordracht volgt.
Op 12 oktober vindt de jaarlijkse Mgr. Schraven lezing plaats, verzorgd door pater Jeroom
Heyndrickx CICM uit Leuven. De lezing krijgt een zeer positief onthaal.
2.2. Scholenproject:
De directrice van de basisschool ‘De Bottel’ van Lottum is bezig met het formuleren van
leerdoelen bij het stripboek ‘Post uit China’ voor kinderen van basisscholen. Daarna kan
worden overgegaan tot het drukken van het projectboek en worden scholen in de regio
uitgenodigd tot deelname aan het project en een werkbezoek aan de gedenkkapel.
3. Het versterken van het gedachtegoed van Mgr. Schraven c.s. en de nagedachtenis
levend houden:
3.0. Zaligverklaring: Op 3 januari vindt in Panningen in het missiehuis van de Lazaristen de
slotsessie plaats van de Nederlandse bijdrage aan het zaligverklaringproces. Het is een
indrukwekkende ceremonie waarvoor in binnen- en buitenland veel aandacht bestaat. Het
dossier wordt vervolgens afgeleverd bij de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
in Rome.
3.1. De oprichting van een gedachtenismonument:
De gedenkkapel in Broekhuizenvorst wacht nog steeds op de realisering van een hekwerk
tussen de gedenkkapel en de hoofdkerk, waardoor de kapel dagelijks open kan voor bezoek.
De kerk is aan de buitenkant gerestaureerd en van binnen gerenoveerd en geschikt gemaakt

voor herbestemming. Het hekwerk loopt daardoor vertraging op.
3.2. Studies, publiciteit en activiteiten
3.2.1. Studies: De bijdragen aan de conferenties in China vragen grondige studie van alle
documenten die over de massamoord van Zhengding ter beschikking staan. In Shijiazhuang
en Shanghai worden voordrachten gehouden. De conferenties krijgen publicitaire aandacht
in China én daarbuiten. De Stichting verzorgt voor de nodige persberichten en artikelen.
3.2.2. ‘Bezinningstoerisme’. Op verzoek van de provincie Limburg is een nota geschreven.
3.3. Publiciteit:
3.3.1. Ondersteuning wordt gegeven bij een artikel over de genealogie van Mgr. Schraven.
3.3.2. Het stripboek ‘Post uit China’ verschijnt in het mandarijn in China. Het bestuur geeft
toestemming voor een vertaling in het Pools.
3.3.3. Op 18 mei ontvangt de Mgr. Schraven Stichting de Wilhelmina Sangersprijs voor haar
activiteiten. Aan de prijs is een bedrag van 2.000 euro verbonden.
3.3.4. De slotsessie van de kerkelijke rechtbank voor de Zaligverklaring levert veel publiciteit
in binnen- en buitenland op.
3.3.5. In een persverklaring en een brief aan de premier van Japan noemt de Mgr. Schraven
Stichting zijn optreden bij de Yasikumi-tempel in Tokio schokkend voor het Chinese volk en
de familie van Mgr. Schraven.
3.3.6. Vanuit de Stichting worden talrijke persberichten de wereld in gezonden naar
aanleiding van haar activiteiten en gebeurtenissen.
3.0. Activiteiten
3.1. Op 9 oktober vindt in Broekhuizen een versperdienst plaats.
3.2. Op zondag 12 oktober volgt in dezelfde plaats de jaarlijks liturgische herdenking van de
marteldood van bisschop Frans Schraven c.s. Na de viering nemen aan de lunch 33 personen
deel.
3.3. Een groep van 16 pelgrims bezoekt van 16 – 28/31 oktober China.
3.3. Diverse groepen en personen brengen een bezoek aan de gedenkkapel en krijgen
daarbij uitleg van een van de twee ter beschikking staande gidsen.
4.0.Voorwaardenscheppende activiteiten:
4.1. Het bestuur: Het bestuur vergadert 3 keer. Vanuit het bestuur vindt overleg plaats met
de dorpsraad van Lottum om in die plaats Mgr. Schraven meer ‘gezicht’ te geven.
Op 9 december volgen besprekingen in Breda en Oudenbosch over initiatieven ter plekke
voor hun martelaren en samenwerking met de Mgr. Schraven Stichting. De stichting vindt in
beide plaatsen een open oor.
4.3. Nieuwsbrieven: in totaal verschijnen er in 2014 negen Nieuwsbrieven.

