
   NIEUWSBRIEF   

 

‘MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN’. 

Jaargang 1, nummer 1,        maart 2008 

    Uitgave van de Stichting/Vereniging ‘Mgr. Schraven en gezellen’  i.o. 

_________________________________________________________________ 

Aan familieleden en belangstellenden:  

 

  HANDEN UIT DE MOUWEN VOOR Mgr. Schraven en gezellen: 

Zo luidde de oproep aan de familie op 14 oktober 2007 bij de herdenking in Lottum.  

Een aantal familieleden gaf gehoor aan deze oproep en is bezig met de oprichting van een 

stichting of vereniging. Er is nog geen definitieve vorm gekozen, ook niet voor deze 

Nieuwsbrief, maar het bestuur, dat inmiddels is gevormd, wil U de voortgang van de 

activiteiten niet onthouden. 

 

HET BESTUUR STELT ZICH AAN U VOOR 

Harry Schraven (Venray): voorzitter  

Vincent Hermans (Simpelveld): secretaris 

Netty Reijntjes-Schellen (Venray): penningmeester 

  

Isabel Bakker-Schraven (Bosschenhoofd)  

Paula Görtz (Beringe)  

Marja Leyten-Schraven (Utrecht)  

Martijn Wintermans (Den Haag)  

  

Adviseurs: 

Wiel Bellemakers cm, Nijmegen/Panningen, lazarist 

Frans Schraven, Tilburg, jurist/fiscalist 

 

DE VOORZITTER AAN HET WOORD BIJ DIT EERSTE NUMMER 

Allereerst wil ik me graag aan mijn familieleden voorstellen. Mijn naam is Harry Schraven, 

zoon van Arnold Schraven en kleinzoon van Johannes Augustinus Schraven (Broer van  
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Mgr. Schraven). Ik ben 57 jaar en al 27 jaar gehuwd met Els Joosten. We hebben 4 kinderen 

en wonen in Venray. Daar ben ik werkzaam als huisarts en mijn vrouw als 

praktijkondersteuner. 

Mijn belangstelling voor Mgr. Schraven is 11 jaar geleden ontstaan bij de eerste bijeenkomst 

die Vincent Hermans heeft georganiseerd in Lottum. Ik zag dit toevallig in de krant. 

Bij de herdenking van 14 oktober 2007 ben ik met mijn gezin ook aanwezig geweest. Toen 

heb ik besloten om mij aan te melden bij de actieve familieleden, die deze bijzondere dag 

hebben georganiseerd. Ik vind dat zij een geweldige prestatie hebben geleverd. 

Gelukkig is het aantal actieve familieleden verder toegenomen zoals u aan het nieuwe 

bestuur kunt zien.  Als voorzitter probeer ik mijn steentje bij te dragen.  

We roepen alle familieleden op om zich in te zetten voor de promotie van de nagedachtenis 

van Mgr. Schraven en zijn gezellen als martelaren tegen seksueel geweld. 

Tevens verzoek ik u om in uw familiearchieven verder te zoeken naar oude foto’s en brieven. 

Wanneer jullie iets vinden neem dan contact op met Vincent Hermans of Marja Leyten-

Schraven. Ook mededelingen voor de familiekroniek zijn welkom. 

Zoals jullie kunnen lezen, bruisen we van activiteiten. We proberen tweemaal per jaar een 

nieuwsbrief in elkaar te zetten. 

In de toekomst is het mogelijk de stichting/vereniging ook financieel te steunen om een 

gedachtenismonument te verwezenlijken en de zaligverklaring mogelijk te maken. We laten 

het bankrekeningnummer zo spoedig mogelijk weten nadat de stichting/vereniging is 

opgericht. 

Dus werk genoeg aan de winkel. We hebben jullie steun hard nodig. 

Hartelijke groet, Harry Schraven. 

 

TERUGBLIK op de ‘Mgr. Schravenherdenking’ van 14 oktober 2007: 

 

Het organiserend comité kan terugkijken op een prachtige dag. De belangstelling was groot 

en de reacties heel dankbaar en positief. Twee daarvan verdienen hier zeker een plaats: 

 

 “Onze felicitaties voor die geweldige dag. Je hebt niet alleen hulde gebracht aan een 

prachtig mens maar je hebt ook voor de hele familie aandacht gegeven aan zoveel 

belangrijke waarden in het leven. Wij hebben ervan genoten, mijn moeder in het bijzonder”. 

LS 

 

“De rozen blijven bloeien, dachten we op onze terugreis naar huis, letterlijk en figuurlijk, op 

de geboortegrond van door jullie en vele anderen herdachte Monseigneur. In zekere zin 

hebben we nog eens de gelegenheid gehad het nooit gevonden graf van hem en zijn 

vrienden te versieren met rozige blijken van herkenning, herinnering, verbazing. 

 

Daarbij horen ook de verhalen van mijn moeder, die weer doorleven en op deze dag werden 
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bijgekleurd door de aanwezigheid van zoveel tot dusver ongeziene familieleden. 

 

Jullie inspanning was groot, de Schravens-energie van vroeger is doorgedrongen via de 

generaties en uitte zich in de sfeer van gemoedelijkheid, improvisatiekunst, discipline (ieder 

vond een plaats). 

Op Wis met de energieke jonge Schravengeneratie in Limburg,  keken we nog uit over de  

Maas, een plek, waaraan Mgr. Schraven in de vele Chinese jaren van zijn leven nog vaak 

moet hebben teruggedacht.”  

Thila en Harry Berntsen (familie Schraven, Tilburg-tak) 

 

    WERKGROEPEN 

 

Inmiddels zijn verschillende werkgroepen aan de slag gegaan of willen dat graag gaan doen. 

We stellen de verschillende werkgroepen aan u voor: 

 

1) Werkgroep gedachtenismonument: 

De opdracht is het oprichten en in stand houden van een monument ter nagedachtenis aan Mgr. 

Schraven en gezellen. 

Leden: Isabel Bakker-Schraven (Bosschenhoofd) en wie nog meer? U misschien? 

 

2) Werkgroep studie en zaligverklaring: 

De opdracht is om onderzoek te doen naar de historische feiten rondom Mgr. Schraven en gezellen 

en zo een bijdrage te leveren aan een mogelijk zaligverklaringsproces. 

Leden: Wiel Bellemakers, lazarist (Nijmegen) en Vincent Hermans (Simpelveld) 

 

3) Werkgroep memorabilia: 

De opdracht is om alle herinneringsvoorwerpen aan Mgr. Schraven in de familie te inventariseren en 

te beschrijven en evt. bij te dragen aan conservering. 

Leden: Isabel Bakker-Schraven (Bosschenhoofd),  Paula Görtz (Beringe), Marja Leyten-Schraven 

(Utrecht), 

 

4) Werkgroep fondsenwerving: 

De opdracht is om te zoeken naar fondsen om het werk van de stichting/vereniging mogelijk te 

maken. 

Leden: Martijn Wintermans (Den Haag) en ??? u wellicht? 

 

5) Werkgroep publiciteit en communicatie: 

De opdracht is om te zorgen voor publiciteit over Mgr. Schraven en gezellen, over activiteiten van de 

stichting en te zorgen voor regelmatige communicatie met de achterban van de stichting via een 

nieuwsbrief. Wellicht het ontwikkelen van een eigen website? 

Leden: Isabel Bakker-Schraven (Bosschenhoofd), Marja Leyten-Schraven (Utrecht) en  

Vincent Hermans (Simpelveld) en ??? u wellicht? 
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6) Werkgroep activiteiten : 

De opdracht is te zorgen voor evenementen  zoals   een Mgr. Schravenherdenking. Maar allerlei 

activiteiten kunnen ontwikkeld worden. 

Leden: Vincent Hermans (Simpelveld) en ??? u wellicht? 

 

7) Werkgroep Chinareis: 

De opdracht is om reizen naar de plek waar Mgr. Schraven en gezellen vermoord zijn mogelijk te 

maken. Ook wordt gedacht aan jongerenuitwisseling met China…  enz. 

Leden: Wiel Bellemakers, lazarist (Nijmegen) en Vincent Hermans (Simpelveld) 

 

We hebben nog veel handen nodig om onze plannen te kunnen realiseren. Er is heel wat 

kwaliteit en talent in de familie. Wie wil naar vermogen  een steentje bijdragen?  

Neem contact op met Vincent Hermans: T 045-5445419 of e-mail  marcent@home.nl 

FAMILIEKRONIEK: 

 

We moesten onverwacht afscheid nemen van Han van Delft uit Veldhoven (familie  

Schraven, Tilburg-tak), 64 jaar, overleden op 17 januari j.l.  door een noodlottig ongeval in 

zijn geliefde Azië. Hij was met zijn echtgenote Jeannette op de herdenking aanwezig en 

maakte er de vele foto’s, die zowel in het verslag van de herdenkingsdienst als in dat van het 

middagprogramma zijn opgenomen. 

Ook namen we afscheid van de heer Jan Segers uit Antwerpen. Hij overleed op 97 jarige 

leeftijd op 18 januari jl.  Zijn echtgenote Maria Segers-van Dijck (dochter van Nella, de 

jongste zus van Mgr.Schraven) was de oudste aanwezige op de Mgr. Schravenherdenking. 

(95 jaar). 

We namen afscheid van de heer Ern Obers uit Grubbenvorst, levenspartner van Christine 

Schraven (dochter van Henri, de jongste broer van Mgr.) Hij overleed op zijn 87
ste

 verjaardag 

op 5 februari j. l. 

Op 20 februari j.l. overleed te Baarlo mevrouw Christien Görtz-Stappers  echtgenote van 

Frans Görtz (zoon van Mina, zus van Mgr.) Zij bereikte de leeftijd van 85 jaar. Ook zij was nog 

aanwezig op de Mgr. Schravenherdenking van 14 oktober. 

Wij wensen hen toe dat zij nu allen Mgr. Schraven en gezellen mogen ontmoeten. Sterkte en 

troost aan wie zij achter lieten. 

 

NAWOORD: 

 

Chinareis (sept./okt.2009): 

Een globaal en voorlopig reisplan vindt U in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Is Uw 

belangstelling gewekt en wilt U meer weten, dan kunt U contact opnemen met Vincent 

Hermans: marcent@home.nl 

 

 

Familiefoto: Graag willen we in elke Nieuwsbrief  een foto van de familie opnemen. Wie 

heeft een geschikte foto voor het volgende nummer? 
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Herdenking in Frankrijk: Er gebeurt veel rond Mgr. 

Schraven en gezellen. Op 14 oktober stond er een 

fotolijstje op het altaar van Broekhuizenvorst met 

slechts de naam van één van de gezellen, van wie we 

niet meer wisten dan zijn naam: Pater Emmanuel 

Robial, trappist.  

Inmiddels weten we dat op 9 oktober 2007 in 

Normandië eveneens een herdenking plaats vond van 

de moord op 9 oktober 1937 in Chengtingfu! Een week 

eerder dan onze herdenking in Broekhuizenvorst en 

Lottum! We wisten het niet van elkaar. Over deze  

trappist werd een boek geschreven van 500 pagina’s. 

We kwamen door dat boek meer te weten over het 

motief van de moord. Er werd meteen vanuit de 

familie een bezoek aan Normandië gebracht…. Een 

volgende keer meer daarover. 

 

 

 

 

Onze achterban: We sturen deze nieuwsbrief naar alle adressen waarover wij, dankzij de 

herdenking van 14 oktober j.l.,  beschikken. Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen, dan 

hoeft u niet te reageren. Ongetwijfeld zijn er veel andere familieleden die ook graag op de 

hoogte willen blijven. Ook zij kunnen zich daarvoor aanmelden bij Vincent Hermans . Ook 

buiten de familiekring is ontvangst van deze nieuwsbrief mogelijk. 

 

Uit  kostenoverwegingen heeft het onze voorkeur deze nieuwsbrief per e-mail te versturen. 

Personen die daar niet over beschikken willen we graag de brief per post sturen, maar liever 

kiezen we voor afspraken in de familie onderling, zodat deze Nieuwsbrief wordt 

doorgegeven aan personen zonder e-mailadres (vaak de ouderen). Laat het ons even weten 

als u daartoe bereid bent. Bij voorbaat dank! 

 
 
E-mailadressen contactpersonen: 

Isabel Bakker-Schraven:  d.k.bakker@kpnplanet.nl 

Paula Görtz: paulenpaula@home.nl 

Vincent Hermans: marcent@home.nl 

Marja Leyten-Schraven: mcf_schraven@hotmail.com 

Netty Reijntjes-Schellen: g.reijntjes@home.nl 

Harry Schraven: schraven@home.nl 

Martijn Wintermans: martijn_wintermans@hotmail.com 

 


