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JAARVERSLAG 2016
Het bestuur van de stichting heeft in 2016 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.
Geld is ingezameld voor zomerkampen in China waarbij aan de hand van het Chinese
stripboek over Mgr. Schraven, seksueel misbruik aan de orde wordt gesteld. Verder zet de
stichting zich in voor een project ‘toerusting voor vrouwen’.
2. Het bevorderen van de levenshouding van bisschop Schraven c.s. en het ontwikkelen en
bevorderen van zijn gedachtegoed.
2.1. Lezingen: Lezingen werden gegeven in Venray en Venlo voor leden van Probus Mercator
door de heer Harry Schraven. In St. Antonis gaf de heer Gérard Peters een lezing voor
dezelfde organisatie. Op 9 oktober vond de jaarlijkse Mgr. Schraven lezing plaats, verzorgd
door mevr. M. Hermans met als titel: ‘Samenzwering van stilzwijgen rond de moord op Mgr.
Schraven en gezellen’. Deze lezing vond ook plaats in het kader van ‘Maand van de
Geschiedenis’. Op dezelfde dag werd in het Duits een lezing gegeven voor een groep
Chinezen die in Duitsland studeren.
2.2. Scholenproject:
De basisschool van Broekhuizenvorst bracht op 19 april een werkbezoek aan de gedenkkapel
en ging aan de slag met het stripboek ‘Post uit China’.
3. De oprichting van een gedenkmonument.
De gedenkkapel:
In de kerk van Broekhuizenvorst wacht de Gedenkkapel op afronding met gepaste
beveiliging. Het bestuur keurde de offerte voor een beveiliging goed en door het
kerkbestuur is aan een bedrijf opdracht gegeven het plan uit te voeren.

4. Studies, publiciteit en activiteiten
4.1. Studies: Op verzoek van Rome werd een herziene versie van het dossier voor de
zaligverklaring samengesteld en opnieuw naar Rome gezonden.
4.2. Publiciteit:
4.2.1. Vanuit de Stichting werden talrijke persberichten de wereld in gezonden naar
aanleiding van activiteiten en gebeurtenissen. Twee landelijke bladen gaven aandacht aan
Mgr. Schraven in drie lange artikelen (het Katholiek Nieuwsblad en De Volkskrant (2x).
Vooral de activiteiten in Lottum op 26 juni kregen veel publiciteit (zelfs wereldwijd).
4.2.2. In Lottum werd een huis-aan-huis folder verspreid over de activiteiten van 26 juni. Er
is een speciaal boekje in drie talen uitgegeven over het Schravenpad en het leven van Mgr.
Schraven.
4.2.3. Nieuwsbrieven: in totaal verschenen er in 2016 zes Nieuwsbrieven.
4.3. Activiteiten
4.3.1. Op initiatief van de Stichting De Rozenhof in Lottum werkte de Schraven Stichting
samen met andere partners bij de realisatie van een Schravenpad en een Mgr. Schravenroos.
Op 26 juni vond een plechtige eucharistieviering plaats met als celebrant Mgr. de Jong van
Roermond. Na de viering werd het Schravenpad officieel geopend en ingewijd. Langs het pad
van de kerk naar Kaldenbroek en terug staan infoborden voorzien van een speciaal logo met
het verhaal van Mgr. Schraven. De festiviteiten werden opgeluisterd door de Rozenkoningin
en het zangkoor De Rossignol. Daarna vertrok een karavaan van huifwagens naar
‘Kaldenbroek’ voor een lunch. Op die plek werd een veldkruis en een gedenksteen
ingezegend. ’s Middags werd op De Rozenhof officieel de Mgr. Schravenroos ten doop
gehouden.
In Lottum kreeg het naambord van de Mgr. Schravenlaan een onderschrift en tevens kreeg in
de dagkapel van de kerk Mgr. Schraven een eigen plek middels een schilderij.
4.3.2. Op zaterdag 1 oktober vond een pelgrimswandeling in Lottum plaats langs het
Schravenpad en verlengd met het ‘Schravenpluspad’ naar de Gedenkkapel in
Broekhuizenvorst.
4.3.3. Op 8 oktober vond in Oudenbosch een speciale avond plaats over broeder Anton
Geerts en Mgr. Schraven met een gebedsdienst en gevolgd door een lezing.
4.3.4. Op 9 oktober vond in Broekhuizenvorst de jaarlijks herdenking plaats met een
feestelijke eucharistieviering gecelebreerd door Mgr. de Jong. Hierna volgde de Mgr.
Schravenlezing
4.3.5. Diverse groepen en personen brachten een bezoek aan de gedenkkapel en kregen
daarbij uitleg door een van de twee ter beschikking staande gidsen. Opvallend was het
bezoek van een groep Chinezen en van de voltallige redactie van een landelijke krant.
4.3.5. Er zijn voorbereidingen getroffen voor een reis naar China in 2017.
5.0.Voorwaardenscheppende activiteiten:

5.1. Het bestuur: Het bestuur vergaderde 3 keer. Tussen de bestuursleden is vaak via
internet onderling overleg. Vanuit het bestuur is regelmatig vergaderd over de activiteiten
van 26 juni met de participanten in Lottum.
5.2. Verschillende keren is er overlegd met de Poolse parochie in Zuid-Nederland over
samenwerking bij de herdenking van de Poolse medemartelaar en Mgr. Schraven. Op 9
oktober is tijdens een vormselviering in Meterik aandacht aan de martelaren geschonken en
kreeg elke vormeling een stripboel cadeau.
Het bestuur kan terugzien op een vruchtbaar werkjaar 2016.

