‘MGR. SCHRAVEN STICHTING’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAARVERSLAG 2015
Het bestuur van de stichting heeft in 2015 op de volgende wijze gewerkt aan de uitvoering
van de doelstellingen van de stichting, zoals die in de stichtingsakte geformuleerd staan:
1. Het voorkomen van seksueel geweld en de bevordering van solidariteit met slachtoffers
van seksueel geweld.
In Nederland en in Polen werden op 9 oktober een vesperdienst gehouden uit solidariteit
met slachtoffers van seksueel geweld onder de noemer: ”De kruisweg van Mgr. Schraven en
gezellen en de kruisweg van een slachtoffer van een loverboy”.
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 lezing gegeven voor de KBO van Broekhuizenvorst en
Lottum. In augustus volgden lezingen voor Probus en in december voor de Herensociëteit in
Venray. Op 11 oktober vond de jaarlijkse Mgr. Schraven lezing plaats, verzorgd door prof. M.
van Knippenberg cm over de spiritualiteit van Mgr. Schraven.
2.2. Scholenproject:
De basisschool ‘De Bottel’ van Lottum en de basisschool van Broekhuizenvorst brachten een
werkbezoek aan de gedenkkapel en gingen aan de slag met het stripboek ‘Post uit China’.
2.3. Gebedsprentjes: Er werd een gebedsprentje ontwikkeld in zes talen en wereldwijd
verspreid.
2.4. In maart vond een boekpresentatie plaats over de reis naar China van 2014. Zo’n 40
personen waren aanwezig en luisterden naar de reiservaringen van de deelnemers. Er was
sprake van een ‘koninklijk ontvangst in China’.
2.5. Er werd een promotiereis naar Polen gemaakt naar plaatsen waar medemartelaar
Wladislaw Prinz zijn voetstappen zette. In Warschau nam men deel aan een conferentie over
de Kerk in China om er het verhaal van Mgr. Schraven uit te dragen.
2.6. Op 17 maart werd in Rome het dossier voor de zaligverklaring officieel geopend.
3. De oprichting van een gedenkmonument.
3.1. De gedenkkapel:

In de kerk van Broekhuizenvorst werd een prachtig hekwerk gerealiseerd tussen de
gedenkkapel en de hoofdkerk. In september bracht de Gemeente Horst aan de Maas bij de
invalswegen naar het centrum bewegwijzeringborden aan naar de gedenkkapel. Bij de kerk
werden eveneens bordjes aangebracht. In de gedenkkapel werden enkele vitrines met
memorabilia ingericht. De in China ontvingen banier en porseleinen borden met
afbeeldingen van Mgr. Schraven en Mgr. Geurts kregen een eigen plek.
4. Studies, publiciteit en activiteiten
4.1. Studies: In september werd onderzoek gedaan in het archief van de Lazaristen in Krakau
en in november volgde verder onderzoek in het archief in Parijs.
4.2. Publiciteit:
4.2.1. Vanuit de Stichting werden talrijke persberichten de wereld in gezonden naar
aanleiding van haar activiteiten en gebeurtenissen.
4.2.2. Nieuwsbrieven: in totaal verschenen er in 2015 vijf Nieuwsbrieven.
4.3. Activiteiten
4.3.1. Op 11 oktober vond in Broekhuizenvorst de jaarlijks herdenking plaats met een
feestelijke eucharistieviering.
4.3.2. Op 22 februari was het bestuur aanwezig bij de officiële afronding van de
kerkrestauratie van Broekhuizenvorst. Acte de presence gaf het bestuur bij China
evenementen in Banneux, Luik, Nijmegen, Louvain-la-Neuve en Leuven. Het bestuur was
aanwezig bij het zilveren jubileum van de Stichting ‘Religieuzen tegen Vrouwenhandel in Den
Bosch’.
4.3.3. Diverse groepen en personen brachten een bezoek aan de gedenkkapel en kregen
daarbij uitleg van een van de twee ter beschikking staande gidsen. Opvallende gasten
kwamen uit Ethiopië en India.
5.0.Voorwaardenscheppende activiteiten:
5.1. Het bestuur: Het bestuur vergaderde 3 keer. Tussen de bestuursleden is vak via de mail
onderling overleg. Vanuit het bestuur vond enkele keren overleg plaats met een
initiatiefgroep van de Rozenhof in Lottum om in die plaats Mgr. Schraven meer ‘gezicht’ te
geven.
5.2. Met de Stichting ‘De weg naar verzoening’ in Schinnen werd vergaderd over plaatsing
van een kunstwerk in de gedenkkapel.
5.3. Met de parochies in Weesp, Muiden en Oudenbosch vond overleg plaats over een
project in China voor de Vastenaktie van 2016. Het project werd landelijk goedgekeurd.
5.4. Twee keer was er overleg met de Poolse parochie in Zuid-Nederland over de Poolse
medemartelaar van Mgr. Schraven.
Het bestuur kan terugzien op een vruchtbaar werkjaar 2015.

