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MGR. SCHRAVEN STICHTING BESTAAT 10 JAAR. HISTORISCH OVERZICHT

HOOGTEPUNTEN UIT HET JAAR 2008

In maart verscheen de eerste Mgr. Schraven Nieuwsbrief

Mevrouw Anne-Marie Robial uit Rouen (Frankrijk) schrijf een brief aan Nederland.
Zij is een nicht van medemartelaar pater Robial, pater Trappist.

‘Ik heb bij mezelf gezegd dat de generates die na ons komen het risico lopen dat 
men er niet meer over de moord in China praat en dat men iets moet doen’.

Foto: mw Anne-Marie samen met de abt van de Benedictjnen van de abdij  van 
Bec Hellouin in Normandië.

In 2005 verscheen een boekje over het martelaarschap van Mgr.
Schraven en gezellen op verzoek van Mgr. Julius Jia, de huidige opvolger
van Mgr. Schraven. Het boekje kwam nu in Engelse vertaling ter
beschikking.

‘Mgr. Schraven is mijn voorbeeld’, zegt Mgr. Jia.

Stchtng ‘mgr. Schraven’ opggerichtg

Op 17 november jl. werd te Venray de stchtng ‘Mgr. Schraven’
opgericht.   



HOOGTEPUNTEN UIT HET JAAR 2009

Van 17-21 augustus vond in Peking een symposium 
plaats ‘met als thema: ‘De geschiedenis van het 
christendom in China’. Voor het eerst werd daar 
gesproken over de moord op Mgr. Schraven en 
gezellen.

In september maakte een groep van 15
personen een 14 daagse pelgrimage naar China.
Centraal stonden een bezoek aan het vroegere
bisdom van Mgr. Frans Geurts en natuurlijk een
bezoek aan de stad Zhengding, waar Mgr.
Schraven en gezellen vermoord werden.

Een folder over de Mgr. Schraven
Stchtng werd uitgegeven.

Het boekje van Mgr. Jia werd
vertaald in het Nederlands en
uitgegeven.

Op 11 december vond in Roermond een gesprek plaats 
met bisschop Frans Wiertz over een mogelijke 
zaligverklaring. Zou het proces in het bisdom Roermond 
gevoerd kunnen worden?
Bisschop Wiertz beantwoordde deze vraag met een 
volmondig ‘ja’!

HOOGTEPUNTEN UIT HET JAAR 2010



Kunstenaar Hub Delnoy uit Vijlen vervaardigde een houtsculptuur van 
bisschop Schraven voor de parochiekerk van Lotum. 
Op de foto de ofciële overdracht aan drie dames van het kerkbestuur.

 

Op 22 juli vergaderde het kerkbestuur
van de parochie van Broekhuizenvorst

en stemde in met de inrichtng van de Gedenkkapel voor Mgr.
Schraven en gezellen in een zijbeuk van de kerk.

Op zondag 10 oktober
werd kunstwerk van
Hub Delnoy  ofcieel
ingezegend door Mgr. Everhard de Jong hulpbisschop 
van Roermond.

In China overleed bisschop Jiang Taoran, bovengrondse opvolger van Mgr. Schraven.

Tijdens het bezoek van Nederlandse pelgrims liet hij zich ontvallen:
“Het prachtg zou zijn als Mgr. Schraven zalig verklaard  zou worden’. 
Op de foto: Mgr. Jiang Taoran tidenn  iin diner met de pelgrimn.

Een website voor de Mgr. Schraven Stchtng

Mgr. Schraven Stiftung
Die Person Mgr. Frans Schraven

   click here for English version  

   Hier drücken für Niederländische Fassung  

http://www.mgrschraven.nl/indexgb.html
http://www.mgrschraven.nl/gbindex.html
http://www.mgrschraven.nl/index.html
http://www.mgrschraven.nl/gbindex.html


HOOGTEPUNTEN UIT HET JAAR 2011

Promote van Mgr. Schraven in het Zuid Duitse 
Untermarchtal 

en in Lippstadt.

Bezoek vanuit Hong Kong aan de beoogde Gedenkkapel in
Broekhuizenvorst.

Onderzoek in het Geheim Archief van  de paus in Rome. Wat blijkt:
Mgr. Schraven is daadwerkelijk een martelaar.

Het stripboek ‘Post uit China ‘ over het leven van Mgr. Schraven gaat ofcieel van start.
in het midden striptekenaar Geert de Suter.



HOOGTEPUNTEN UIT HET JAAR 2012

Ofcieel overleg in het Vatcaan over een  mogelijke 
zaligverklaring.

Van 23 juli tot en met 31
augustus gaat het project van
pater Jan Haen in de gedenkkapel
van start. 

In zes weken tjd wordt een
prachtg kunstwerk gerealiseerd.

De ofciële overdracht 
van het kunstwerk aan 
de Schraven Stchtng 
in de persoon 
van de heer 
Harry Schraven



De Chinese aartsbisschop Savio Hon Taifai 
ontvangt uitleg van kunstenaar 
pater Jan Haen CssR.

Presentate van het boekje: ‘Over mijn lijk’ en het
stripboek ‘Post uit
China’. 

Inwijding van de Mgr. Schraven Gedenkkapel.

Inzegening door de Chinese aartsbisschop.

Een gebaar van verzoening met Japan.


