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BELEIDSPLAN MGR. SCHRAVEN STICHTING VOOR 2018

Het bestuur van de stictni ceef  n de statuten de voliende doelstell nien ieformuleerd,
waaraan  n cet jaar 2018 als volit iewerkt zal worden:

1. Het voorkomen van seksueel geweld en de bevordering van solidariteit met slachtofers 
van seksueel geweld.
1.1.In China wordt doorgegaan met het finani ëlle ondersteunen van de 2 projecten:
1)‘Zomerkampen voor meisjes van middelbare scholen’, waarbij het stripboek ‘Post uit 
China’ in het Chinees als werkmateriaal wordt gebruikt. 
2) ‘Toerusting van vrouwen’. Het project beoogt toerusting van vrouwen in een veel bredere 
bedding voor dorpsontwikkeling in de provincie Shaanxi. Het project wil vrouwen leren te 
werken aan eigen waardigheid en gezondheid, o.a. via het vergroten van hun seksuele 
ethiek, het bewaren van eenheid en stabiliteit in de gezinnen, vrouwenrechten en preventie 
van huiselijk geweld enz.
1.2. In Nederland wordt op 7 oktober in de kerk van Broekhuizenvorst extra aandacht aan 
slachtofers gegeven tijdens de jaarlijkse Mgr. Schravenherdenking. Op dinsdag 9 oktober 
wordt dit gedaan tijdens een pelgrimswandeling langs het Schravenpad van Lotum naar 
Broekhuizenvorst.

2. Het bevorderen van de levenshouding van bisschop Schraven c.s. en het ontwikkelen en 
bevorderen van zijn gedachtegoed.
2.1. Lez nien: Ook in 2018 zal worden ingegaan op verzoeken om lezingen te geven.
2.2. Sicolenprojeit: De ontwikkelde lesbrief voor de basisschool zal worden uitgebreid met 
informatie over het Schravenpad en de Mgr. Schravenroos. Bezoeken aan de gedenkkapel 
van scholen zal worden bevorderd. Pogingen worden gedaan om vormelingen een bezoek 
aan de Gedenkkapel te laten brengen.
2.3. Gedenkkapel: De gedenkkapel is nu dagelijks toegankelijk voor individuele bezoekers. Er
zal een infozuil geplaatst worden met een kort flmpje aan de hand van het stripboek ‘Post 
uit China’. Er zal een lichtsensor worden aangebracht waardoor de Gedenkkapel meteen 
verlicht wordt bij aankomst van bezoekers.



2.4. Mir. Sicravenlez ni: Op 7 oktober zal de jaarlijkse Mgr. Schravenlezing plaats vinden, 
verzorgd door pater Rob Hoogenboom ofm.

3. Stud es, publ i te t en aitv te ten
3.1. Stud es: De hand wordt gelegd aan het slotdocument voor de zaligverklaring in Rome.
3.2. Publ i te t:
3.2.1. Publicaties in tijdschrifen e.d. zal worden voortgezet.
3.2.2. Gewerkt wordt aan de heruitgave in het Nederlands van het boekje van kunstenaar 
Jan Haen ‘Over mijn lijk’ evt. ook in andere talen.
3.2.3. De folder van de Schraven Stichting wordt herdrukt en ook in het Duits worden 
uitgegeven.
3.2.4. Een miniboekje over het verhaal van Mgr. Schraven op verzoek vanuit de VS staat op 
de rol.
3.2.5. Persberichten zullen de verschillende activiteiten wereldkundig maken.
3.2.6. In samenwerking met de VVV Noord-Limburg wordt geprobeerd om voor de 
Gedenkkapel meer aandacht te vragen bij toeristen in de regio, zoals campings en B&B’s.

3.0. Aitv te ten
3.1. Op zondag 7 oktober zal in de kerk van Broekhuizenvorst de jaarlijks liturgische 
herdenking van de marteldood van bisschop Frans Schraven c.s. plaats vinden, gevolgd door 
de Mgr. Schravenlezing.
3.2. Aan groepen en personen wordt de mogelijkheid geboden onder leiding van een gids 
een bezoek te brengen aan de gedenkkapel te Broekhuizenvorst. Pogingen om ook  
buitenlandse bezoekers te trekken zullen worden voortgezet. 
3.3. De voorjaarswandeling langs het Schravenpad vindt in 2018 plaats op 30 juni in 
samenwerking met de SPV Limburg van Lotum via Broekhuizenvorst naar Tienray.
3.4. In de Gedenkkapel zal de tentoonstelling van memorabilia gewisseld worden.
 
4.0.Voorwaardensiceppende aitv te ten:
4.1. Bestuursveriader nien: Het bestuur zal tijdens vergaderingen het beleid uitstippelen 
om bovenstaande plannen te realiseren in samenwerking met de bestaande werkgroepen en
andere partners. 
4.2. N euwsbr even zijn daarbij een onmisbaar schakel met de achterban.
4.4. Ook Webs te en Faiebook zullen daarbij worden gebruikt.


