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__________________________________________________________________________________      

Vooraankondiging: 

Mgr. Schravendag 9 oktober 2011 

10.30 uur Eucharistieviering in de parochiekerk van                                                                                  

Broekhuizenvorst 

12.00 uur gezamenlijke lunch 

13.00 uur ‘fietsroute bisschop Schraven’ van start,  

                           langs plekken uit het leven van deze bisschop: 

          - ‘Kaldenbroek’, zijn geboortehuis in Lottum 

          - de kerk van Lottum waar hij werd gedoopt 

          - de kerk van Vorst waar hij zijn eerste mis opdroeg 

          - ‘Op Wis’ waar hij opgroeide. 

          De fietsroute bestaat uit cirkels die naar keuze kunnen         

  worden afgelegd. 

Op verschillende locaties wordt een activiteit gepland. Deze plannen zijn onder voorbehoud. 

Overleg is nog gaande. 

 

Begin september ontvangt u een ‘Nieuwbrief Extra’met de definitieve gegevens.  



Parochie bijeenkomst te Broekhuizenvorst. 

Op 31 maart jl.  was de opkomst van parochianen en dorpelingen groot. Het kerkbestuur bij 

monde van Bernard Driesen, kerkmeester en de heer B. Keijsers, architect hebben de 

restauratie van de kerk toegelicht. Namens de Mgr. Schraven Stichting waren  aanwezig 

Vincent Hermans , Bram Jansen en Harry Schraven. Zo ook onze webmaster Pieter Litjens, 

tevens kerkbestuurslid en  de deken van Horst, voorzitter van het kerkbestuur van Horst en 

lid van ons comité van aanbeveling. 

Na de pauze heeft Harry Schraven  in het kort de doelstelling van de Mgr. Schraven Stichting 

en de plannen met de zijkapel toegelicht. Onze  plannen werden enthousiast ontvangen. 

Vooral het werken met vrijwilligers sprak de  mensen aan. Ook de inschakeling van de 

scholen van Broekhuizenvorst en Lottum werd positief gewaardeerd. Tijdens de discussie 

kwam vooral de multifunctionele bestemming van de kerk aan de orde. Wiel Jenniskens zei:  

“de kerk is een monumentaal pand en we zijn verplicht het te onderhouden”. Ook zei hij “De 

Mgr. Schraven Stichting kan een van de pijlers zijn voor de toekomst van de kerk. Dat die er 

een kapel in wil richten voor slachtoffers voor seksueel misbruik en financieel bij wil dragen 

aan de renovatie van de kerk, moet we met zijn allen omarmen”. De conclusie van deze 

bijeenkomst mag zijn dat het draagvlak 

voorons project geleidelijk aan toeneemt! 

Harry Schraven, voorzitter 

 

Bijgaand berichtje van het kerkbestuur 

toont hoezeer de bijdrage van de Mgr. 

Schraven Stichting werd gewaardeerd. 

 

In het dagblad de Limburger verscheen het volgende artikel van de hand van Leon Janssen: 

Kapel voor misbruikte vrouwen 
Broekhuizenvorst – De Mgr. Schraven Stichting wil in de kerk van Broekhuizenvorst een 

gedachteniskapel en rouwplek inrichten voor vrouwen die slachtoffer zijn geworden van 

seksueel geweld. In de kapel komt verder informatie over seksueel misbruik. 

 

Het plan om in de kinderkapel van de parochiekerk van de H. Naam Jezus in 

Broekhuizenvorst in te richten, werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens een 

informatiebijeenkomst over de renovatie van de kerk. 

De in 1873 in Lottum geboren Mgr. Frans Schraven was enige tijd pastoor van 

Broekhuizenvorst. Op latere leeftijd ging Schraven naar China, waar hij op 9 oktober 1937 in 

Zhending met acht missionarissen levend werd verbrand, omdat hij weigerde een aantal 



Chinese vrouwen als ‘troostmeisjes’ uit te leveren aan Japanse soldaten. 

‘Dat maakt van Mgr. Schraven een martelaar en een icoon tegen seksueel misbruik’, meent 

de Venrayse huisarts Harry Schraven, voorzitter van de Mgr. Schraven stichting. ‘De kapel in 

de Broekhuizenvorster kerk kan een plek worden waar slachtoffers van seksueel misbruik 

bezinning en steun kunnen zoeken. Als Stichting willen we in de kapel het verhaal van Mgr. 

Schraven op een beeldende manier naar voren brengen. Daartoe gaan we met vrijwilligers, 

schoolkinderen en dorpsgenoten de wanden van de kapel beschilderen. We hebben  daartoe 

al een kunstenaar benaderd die een aantal ontwerpen heeft gemaakt. Dat is priester-

kunstenaar Jan Haen uit Weesp. Verder hebben we al contact gehad met de scholen van 

Lottum en Broekhuizenvorst en die hebben hun medewerking toegezegd.’ 

De Stichting wil op haar website (www.mgrschraven.nl), via een stripboek dat volgend jaar 

uitkomt en een jaarlijkse activiteit op 9 oktober, de sterfdag van Schraven, aandacht 

vestigen op misbruik van vrouwen. 

Een deel van de opbrengst van die acties wil de Stichting spenderen aan de renovatie van de 

kerk in Broekhuizenvorst. Die is zowel vanbuiten als vanbinnen aan een flinke opknapbeurt 

toe. De totale kosten bedragen zo’n negen ton. Het geld is nog niet bij elkaar. Het 

kerkbestuur wil nu werkgroepen opzetten om het geld bij elkaar te krijgen en de renovatie 

te begeleiden. 

LOTTUMSE HELD VOOR HET VOETLICHT IN HORST AAN DE MAAS 

 

De burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas trakteerde op woensdag 13 april j.l. 

alle aanwezigen  op een heerlijk stuk vla op de informatiebijeenkomst over Mgr. Schraven. 

Hij had daarvoor de raadszaal van het gemeentehuis ter beschikking gesteld. In deze 

bijzondere ambiance verscheen al snel de levensgrote afbeelding van bisschop Schraven op 

het witte doek toen de burgemeester de aanwezigen verwelkomde. Een korte 

levensbeschrijving via een powerpoint presentatie volgde, waarna 

de aanwezigen konden kijken naar de video van de China reis in 

2009 van de hand van de heer Wim Brinkmans. De heer Harry 

Schraven presenteerde na de pauze de plannen van de Mgr. 

Schraven Stichting met de kerk van Broekhuizenvorst en de verdere 

activiteiten van de stichting. Een levendige discussie volgde met de 

aanwezigen. Onder de speciale gasten van deze middag was 

aanwezig namens de bisschop van Roermond, vicaris Storcken. Ook 

de heren Lazaristen waren prominent 

aanwezig om te luisteren naar het verhaal van hun 

medebroeder Frans Schraven. Ook pastoors uit de omgeving 

gaven acte de présence. 

De aanleiding voor deze bijeenkomst was de medewerking, 

die de gemeente indertijd gegeven heeft bij het welslagen 

van deze reis naar China. 

http://www.mgrschraven.nl/


PROMOTIE MGR. SCHRAVEN IN DUITSLAND  

In de week na Pasen werd door enkele leden van de werkgroep ‘studie en zaligverklaring’ 

deelgenomen aan enige studiedagen in de Zuidduitse plaats Untermarchtal, prachtig gelegen aan de 

Donau. Jaarlijks komen daar een kleine honderd  personen bijeen die belangstelling hebben voor en 

zich geïnspireerd weten door de spiritualiteit van de H. Vincentius, stichter van congregaties van de 

heren Lazaristen en de zusters ‘Dochters van Liefde’. Bisschop Frans Schraven wist zich als lid van die 

congregatie ook door diezelfde spiritualiteit gedragen. Dit jaar was het thema van de studiedagen: 

‘Kreative Treue zur ihrer Berufung’ (creatieve trouw aan je roeping). Het levensverhaal van Mgr. 

Schraven werd daar belicht vanuit dit thema. Mgr. Schraven was ongetwijfeld zeer trouw aan zijn 

roeping toen hij weigerde vrouwen aan Japanners uit te leveren. Hij beschermde kwetsbare vrouwen 

en moest die trouw aan zijn roeping met zijn eigen leven betalen. Was hij daarbij ook creatief toen 

het incident zich voordeed? Dat weten we niet. Het is niet precies bekend hoe het incident zich heeft 

voorgedaan. Wat we wel weten, betoogde de inleider, is dat zijn dood en die van zijn metgezellen 

een creatieve, dat wil zeggen een scheppende uitwerking heeft. Zijn dood blijft tot de dag van 

vandaag vruchtbaar, zowel  in China als in Europa.  

De aanwezigen uit 9 verschillende landen toonden 

zich diep onder de indruk van de persoon van 

bisschop Frans  Schraven en de uitwerking van zijn 

martelaarschap. Voor menigeen bleek het een 

hoogtepunt van deze dagen.  

 

Dezelfde inleiding werd nogmaals voor een zeer 

aandachtig gehoor herhaald in de stad Fulda naast 

de kerk waar de H. Bonifatius begraven ligt. Deze 

trok eeuwen eerder als missionaris naar ons land 

en werd in Dokkum door de Friezen vermoord. 

Bonifatius zou ongetwijfeld trots zijn op bisschop Frans Schraven, die hem eeuwen later in zijn 

voetspoor volgde,  ook  trouw aan zijn roeping. Even ontmoetten deze twee bisschop-martelaren 

elkaar in Fulda. 

STICHTING ‘RELIGIEUZEN TEGEN VROUWENHANDEL’ VIERT FEEST 

Seksueel  misbruik kent vele gezichten. Mensenhandel,  en met name in vrouwen,  is er een van. In 

ons land is de stichting SRTV (Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel) actief om deze handel 

tegen te gaan. De SRTV maakt deel uit van een Europees en wereldwijd netwerk van religieuzen 

tegen vrouwenhandel. Op donderdag 12 mei jl. vierde zij haar 20 jarige bestaan in Den Bosch met 

een honderdtal gasten. De Mgr. Schraven Stichting was daarbij vertegenwoordigd. In het ochtend-

programma werd een overzicht gegeven van haar staat van dienst, zowel in Nederland als 

daarbuiten: preventie en opvang van slachtoffers staan daarbij centraal. Elk jaar ondersteunt men 

een concreet project elders in de wereld.  Tijdens de inleiding van Manuela Kalsky, directeur van het 

Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving bleek nog eens de grote ernst van dit 

probleem. Naast wapens en drugs zijn vrouwen de meest lucratieve handelswaar. In Nederland 

wordt de opbrengst geschat op 118 miljoen euro en dan zou het nog maar gaan om het topje van de 

ijsberg. Uit Oost-Europa worden 200.000 vrouwen verhandeld en men schat dat er wereldwijd tussen  



de 5 en 900.000 vrouwen bij betrokken zijn. Meestal worden 

vrouwen na aanhouding door de politie als criminelen het land 

uitgezet. De gewetensvraag werd gesteld “hoe komt het toch  dat  

we niet meer verontwaardigd zijn over dit soort praktijken”. Er 

volgde een oproep om verbindingen  met elkaar aan te gaan. Dat 

de Mgr. Schraven Stichting daar graag toe bereid is, toont haar 

aanwezigheid op deze dag. U zult vaker van deze partner van onze 

stichting horen. 

TV Limburg aandacht voor de Mgr. Schraven Stichting 

De Limburgse televisie besteedde op maandag 18 april aandacht aan bisschop Frans 

Schraven en de plannen van de stichting met de kapel van Broekhuizenvorst. Tien minuten 

lang werden de bestuursleden Vincent Hermans en Harry Schraven geïnterviewd over 

respectievelijk het leven van bisschop Schraven en over de stichting. 

 
Daarbij werd een kort filmpje getoond dat in de kerk van Broekhuizenvorst was opgenomen 

door de heer Wim Brinkmans ter vertoning in het gemeentehuis van Horst. Op het 

televisiescherm verscheen bisschop Frans Schraven als icoon tegen seksueel misbruik, zoals 

uitgebeeld door kunstenaar Jan Haen. 

BERICHTEN UIT DE CHINESE FAMILIE VAN MGR. SCHRAVEN 

De laatste maanden kunnen we regelmatig lezen en horen hoe in China hard wordt 

opgetreden tegen mensenrechtenactivisten. De zgn. ‘Arabische lente’ zou wel eens kunnen 

overslaan naar China, zo vrezen daar de autoriteiten. Deskundigen spreken over een 

terugkeer naar de tijd van de Culturele Revolutie. Ook priesters worden niet ontzien, zo blijkt 

uit een persbericht van 13 april jl. Op z’n minst 3 priesters werden in de provincie Hebei 

(rondom Peking gelegen) opgepakt. Eén priester, afkomstig uit het bisdom Xuanhua, waar 

ooit Frans Wijnhoven, oom van de bisschoppen Frans Geurts en Schraven werkte, mocht vijf 

dagen achtereen niet slapen. Hij zou fysiek en verbaal gemarteld zijn. In dit bisdom werden 

sinds 2007 al 20 priesters opgepakt, gemarteld en gedwongen lessen te volgen in politiek  



beleid inzake religie. Anders gezegd: ze worden gehersenspoeld. 

Een andere priester die is opgepakt is de heer Wang Lifang van het bisdom Zhending, die 

samenwerkte met Mgr. Julius Jia, de ondergrondse opvolger van bisschop Frans Schraven. 

Zijn verblijfplaats is onbekend sinds hij werd weggelokt met het verzoek om aan een zieke de 

laatste sacramenten te komen toedienen. 

De overheid wil de gevangengenomen priesters hersenspoelen, omdat ze weigeren het 

principe van een onafhankelijke kerk te accepteren. Ook eenzelfde optreden vindt op grote 

schaal plaats tegen de protestantse zgn. ‘huiskerken’, waarbij honderden personen zijn 

opgepakt. 

Een gelovige verwoordde het aldus: “Het doet me pijn te horen hoe onze priesters worden 

gemarteld en geslagen. Ik wil alleen hard bidden voor onze goede priesters”. 

 

Opvolger Mgr. Schraven in het ziekenhuis: 

In het bisdom Zhending zelf wordt speciaal gebeden voor hun bisschop Mgr. Julius Jia 

Zhiguo, die sinds 18 mei in het ziekenhuis van Shijiazhuang ligt met hartproblemen. Zelfs in 

het ziekenhuis staat hij onder permanente politiebewaking! 

 

10 april 1921 bisschopswijding van Frans Schraven in 

de kathedraal van Chengtingfu (Zhending). 

 

Hier ziet u hem samen met zijne excellentie de heer 

Boppe, minister van Frankrijk in China in de tuin van 

de residentie. 

 

Steun het werk van de Mgr. Schraven Stichting met een 

royale gift of wordt ‘vriend van de Stichting’. 

We hebben uw hulp hard nodig om onze plannen te kunnen realiseren. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld tel. 045-544 54 19 t.n.v. 

Vincent Hermans  

Email: stichting.mgr.schraven@gmail.com 

Website: www.mgrschraven.nl 

Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: nummer 1481 75 341 Rabobank te Venray.  

Voor betalingen buiten Nederland:   

IBAN nummer: NL74rabo0148175341  BIC code:  RABONL2U Voorzien van de ANBI status 
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