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Het bestuur van de stichting heeft in 2019 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.
In het verleden is geld ingezameld voor zomerkampen in China waarbij aan de hand van het 
Chinese stripboek over Mgr. Schraven,  seksueel misbruik aan de orde wordt gesteld. Sinds 
China deze zomerkampen verbiedt, is het onmogelijk geworden deze kampen nog verder  te 
steunen. 
In 2019 is de grondslag gelegd voor de ontwikkeling van een theaterstuk/Passion over Mgr. 
Schraven en geweld tegen vrouwen. De opbrengsten van deze optredens gaan naar 
projecten die zich inzetten preventief en curatief voor dit doel.
Voor de tweede keer is in samenwerking met andere landelijke organisaties  een 
oecumenische middaggebed onder de noemer: ‘Verzet tegen geweld tegen vrouwen’. De 
bijeenkomst is op zaterdag 16 november gehouden in Nijmegen. Daarbij gaf Dr. Marian 
Geurtsen een lezing over ‘Metoo en vrouwenheiligen’. Tevens werd aandacht besteed aan 
transgendervrouwen en het vrouwenhuis in Nijmegen dat zich inzet voor uitgeprocedeerde 
vrouwelijke asielzoekers.

2. Het bevorderen van de levenshouding van bisschop Schraven c.s. en het ontwikkelen en 
bevorderen van zijn gedachtegoed.
2.1. Lezingen: Lezingen zijn gegeven op 19 maart  in Tilburg voor de Vincentiaanse Familie; 
op 19 april in Wavreumont (B) in de priorij van de Benedictijnen, in Broekhuizenvorst werd 
een lezing gegeven voor de studieclub van Limburgse Werkgever, op 17 juni volgde een 
lezing in Baarlo en op 18 juli een lezing in Leuven voor een groep Chinese bisschoppen.

2.2. Scholenproject:
Er waren geen basisscholen die in 2018 een bezoek brachten aan de Gedenkkapel.

3. De  gedenkkapel:  



Voor de Gedenkkapel in Broekhuizenvorst is een kort filmpje ontwikkeld over het leven van 
Mgr. Schraven dat door bezoekers te bekijken is. Helaas bleek de geluidsdragers op de 
infozuil niet te accorderen. Gezocht moet worden naar een andere oplossing.  Het filmpje 
staat nu op youtube.

4. Studies, publiciteit en activiteiten
4.1. Studies: Voor het zaligverklaringproces in Rome werd op verzoek vanuit Rome 
onderzoek gedaan naar de ‘fama’, de betekenis van Mgr. Schraven en gezellen. In drie 
bijdragen over China, Japan en Europa werd deze informatie aangeleverd.

4.2. Publiciteit:
4.2.1.Vanuit de Stichting zijn talrijke persberichten het land in gezonden naar aanleiding van 
diverse activiteiten en gebeurtenissen. Met name de jaarlijkse Mgr. Schraven Herdenking en 
de Oecumenische Gebedsmiddag in Nijmegen kregen de nodige aandacht. 
4.2.2. Een Duitse druk van de flyer van de Mgr. Schraven Stichting moet nog gebeuren.
4.2.3. Nieuwsbrieven: in totaal verschenen er in 2019 zes Nieuwsbrieven.
4.2.4. In Japan verscheen een boek over de moord op Mgr. Schraven c.s.

4.3. Activiteiten
4.3.1. Op 16 juni is een wandeling georganiseerd langs het Schravenpad in Lottum. Een 
geplande fietstocht langs het Schravenpad kon helaas niet doorgaan 
4.3.2. Het bestuur was vertegenwoordigd bij de opening van een tentoonstelling in 
Zonhoven (B) over het werk van tekenaar Geert de Sutter, die het stripboek over |Mgr. 
Schraven tekende. Een vitrine toonde de aanpak van het werk van Geert van dit stripboek.
4.3.3. In de tuin van het Generaal Bestuur van de heren Lazaristen in Rome werd een ‘Mgr. 
Schraventuin’ aangelegd met Mgr. Schravenrozen.
4.3.4. Op 13 oktober vond in Broekhuizenvorst de jaarlijks herdenking plaats met een  
eucharistieviering gecelebreerd door de Chinese pater Vincent Wang.  Zeer bijzonder was 
opnieuw de aanwezigheid van een groep Nederlanders met Chinese achtergrond.
In de middag gaf pater Jeroom Hendrickx van het Verbiest Instituut in Leuven een lezing over
het akkoord van de paus met China over de benoeming van bisschoppen.
4.3.5. Door kunstenaar pater Jan Haen is een prachtig ontwerp gemaakt voor de kerkdeuren 
van de parochiekerk in Zhengding, waarin Mgr. Schraven is verwerkt.
4.3.6. Op 10 april bracht een vertegenwoordiging van het bestuur een bezoek aan de nieuwe
bisschop van Roermond, Mgr. Smeets om hem te informeren over de stichting en haar 
activiteiten.
4.3.6. In 2021 zal het 100 jaar geleden zijn dat Mgr. Schraven in China werd vermoord. In 
verband daarmee wordt geprobeerd een nieuwe reis naar China te organiseren.
4.3.7. Gewerkt wordt aan de uitbreiding van het bestaande Schravenpad van Lottum naar 
Broekhuizenvorst en terug.
4.3.8. Het jaar 2019 stond speciaal in het teken van de ontwikkeling van het 
theaterstuk/Passion de ‘Helse Liefde’, waarin het levensverhaal van Mgr. Schraven wordt 
gekoppeld aan de hedendaagse problematiek van geweld tegen vrouwen. Het bestuur vond 



regisseur Roel Verheggen bereid deze Passion te ontwikkelen. Vertegenwoordigers van de 
Stichting Zusterwerk in Den Bosch, het Vincent de Paul Center in Nijmegen en de Mgr. 
Schraven Stichting kwamen op 21 februari, 16 mei, 20 augustus en 20 september in Boxmeer
bij elkaar om te werken aan het script voor de Passion. Op 23 september vond in Sambeek 
een informatie avond plaats voor belangstellenden om de Passion mee uit te voeren. Vijftig 
personen hebben zich opgegeven om mee te doen.
In januari 2020 starten de eerste repetities en de première van de Passion staat gepland op 
11 oktober in de parochiekerk van Lottum. Daarna trekt de Passion het land in om 
voorstellingen te geven.
Voor de financiering van de Passion is subsidie aangevraagd bij vijf organisaties in Nederland.
4.3.9. De werkgroep memorabilia mocht zich verheugen in de schenking door een familielid 
van twee kleine Chinese borduursels uit de nalatenschap van Mgr. Schraven.
4.3.10. De website van de Mgr. Schraven Stichting is in 2019 7.459 keer bezocht. 

5.0.Voorwaardenscheppende activiteiten:
5.1. Het bestuur: Het bestuur kwam 3 keer bijeen, op 5 januari, 19 maart en  11 december. 
Tussen de bestuursleden is vaak via internet onderling overleg. Vanuit het bestuur is 
regelmatig vergaderd met betrokken personen en organisaties over tal van activiteiten. 
5.2. Eén persoon heeft in 2019 het bestuur verlaten, te weten mevr. Isabel Bakker-Schraven. 
Zij stond aan de wieg van de stichting. Gezocht wordt naar nieuwe bestuursleden.
 
Het bestuur kan terugzien op een vruchtbaar werkjaar 2019.


