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Het bestuur van de stichting heeft in 2020 op de volgende wijze gewerkt aan de uitvoering 

van de doelstellingen van de Stichting, zoals die in de stichtingsakte geformuleerd staan. : 

2020 was een bijzonder jaar vanwege de Covid-19 pandemie. Het coronavirus heeft de 
wereld op z'n kop gezet en maatregelen van overheidswege waren noodzakelijk. Dat maakt 
dat sommige uitvoeringen van de doelstellingen van de Stichting zijn aangepast of 
geannuleerd.   

1. Het voorkomen van seksueel geweld en de bevordering van solidariteit met slachtoffers 

van seksueel geweld. 

1.1. Projecten in China worden ondersteund. In 2020 gaat de belangstelling ernaar uit om  
geld beschikbaar te stellen voor projecten in Nederland, die zich bezig houden met preventie 
van geweld tegen vrouwen en met zorg voor slachtoffers. De projecten gaan o.a. plaats 
hebben op de locaties waar het theaterspel 'Helse Liefde' wordt opgevoerd. De werkgroep 
‘seksueel geweld’ besteedt aandacht aan de positie van vrouwen en aan slachtoffers van 
loverboys.  
 
2. Het bevorderen van de levenshouding van bisschop Schraven c.s. en het ontwikkelen en 

bevorderen van zijn gedachtegoed. 

2.1.     De voorzitter van de stichting heeft bij de parochiekerk in Blitterswijck, een dorp 
gelegen aan de Maas, een ontmoeting gehad met pastoor van Horne. Deze pastoor 
attendeerde op een oude grafsteen naast de kerk, toebehorende aan familie van een 
voorouder van Mgr. Frans Schraven. Een grafsteen van een telg uit het geslacht Wijnhoven, 
gestorven in 1636. Hiervan is verslag gedaan.  

2.2.     Scholenproject: de scholen zijn perioden gesloten geweest. Dit jaar waren er geen 
scholen die een bezoek brachten aan de Mgr. Schraven gedachteniskapel in 
Broekhuizenvorst. 

 



2.3.    Op 19 juni organiseerde SEDOS (Rome - Service of Documentation and Study on Global 
Mission) een online seminar 'China Mission Today'. De voorzitter van de Stichting, was 
deelnemer en kreeg in de lezingen een overzicht van de historie van de RK Kerk in China. 
Onder andere werd de overeenkomst van Paus Franciscus met de Chinese autoriteiten over 
de benoeming van bisschoppen besproken. Ook de problemen die kerk in China actueel 
ondervindt, kregen aandacht. Pater Jeroom Heyndrickx van de Verbieststichting,  deed een 
oproep de dialoog met de Chinese overheid te intensiveren.  
 
2.4    De Verbieststichting publiceerde een samenvatting over de relaties met China ‘Via 
dialoog bouwen aan een nieuwe zijdeweg’, geschreven door pater Jeroom Heyndrickx, 
verbonden aan de Verbieststichting, Katholieke Universiteit Leuven. Deze Stichting ziet 
tekenen van een groeiende nieuwe relatie tussen China en het Westen. Een dialoog, stap 
voor stap, er groeit hoop. 

2.5.    De Ministers van Buitenlandse Zaken van China en het Vaticaan ontmoetten elkaar 
kort in Duitsland op 14 februari. Ook al werd daar niet over belangrijke punten 
onderhandeld, het was een historische primeur. In maart zond het Vaticaan mondmaskers 
naar China als teken van verbondenheid in de corona-epidemie. Een maand, later toen de 
epidemie Europa overspoelde, zond China medische hulp naar het Vaticaan en de Kerk in 
Italië, Spanje en België. Een uitwisseling van waardering en vriendschap.  

2.6.    De Mgr. Schravenstichting kreeg van de vicaris-generaal van het bisdom Tangshan te 
China mondmaskers, zoals ook de missionarissen in China hebben gehad. De ontvangen 
maskers zijn verdeeld onder kloosters, huisartsenpraktijken, opvanghuizen en het missiehuis 
in Panningen, alle in Limburg.   

3. De gedachteniskapel:  

3.1.     De Mgr. Schraven gedachteniskapel in de parochiekerk H. Naam van Jezus, gelegen 
aan de Kerkstraat 9 te Broekhuizenvorst, gemeente Horst aan de Maas, is vanwege de 
coronamaatregelen een periode gesloten geweest.  

4. Studies, publiciteit en activiteiten 

4.1. Studies:  

4.1.1    De Generaal Overste van de Lazaristen in Rome bericht dat de ordening binnen de 
katholieke traditie bepaalt dat voor een zalig- en heiligverklaring een wonder nodig is. Echter 
niet bij een zaligverklaring van martelaren. Dit laatste geldt dus ook voor de zaligverklaring 
van Mgr. Frans Schraven en gezellen in China. Voor hun heiligverklaring wordt wél een 
wonder vereist.  De Generaal Overste schrijft dat de Kerk de verhoring van een gebed tot de 
martelaren en ‘Dienaren van God’ (zoals Mgr. Schraven en medemartelaren nu heten) met 
een genezing of een buitengewone en onverklaarbare gebeurtenis als gevolg als ‘een teken 
van God’ beschouwt. De Generaal Overste verzoekt om bij een dergelijke verhoring een 
volledige documentatie toe te sturen aan de verantwoordelijke persoon in de congregatie, de 
postulator in Rome.  



4.2. Publiciteit: 

4.2.1.   Met Vincent Hermans, bestuurslid en secretaris, is door Hugo Rikken een interview 
over Mgr.  Schraven gehouden, dit in opdracht van 'Katholiek Leven' en de KRO. Dit interview 
is gefilmd. De voorzitter van de stichting heeft voor deze film een rondleiding gegeven in de 
Mgr. Schravenkapel. De opname is op de website van ‘Katholiek Leven’ geplaatst.   

 
4.2.2.   De boodschap van Vincent Hermans, in een artikel getiteld 'Moed Moet ', opgesteld 
door Jeroom Heyndrickx cicm, is gepubliceerd door de Verbieststichting.   

 4.2.3.  De nieuwe Duitse versie van de flyer van de Mgr. Schraven Stichting is voltooid. 

4.2.4    De verkoop van de stripboeken ‘Post uit China ’van Geert de Sutter, vanuit diverse 
verkooppunten en boekhandels is, wegens sluiting door de corona-epidemie, stilgelegd. De 
verkooppunten voor de stripboeken worden uitgebreid.  

4.3  Nieuwsbrieven: 

4.3.1.   In totaal verschenen er in 2020 vier Nieuwsbrieven.  

4.3.2.   Van Wiel Bellemakers ontving de Stichting een gebonden uitgave van de 
nieuwsbrieven van de Mgr. Schravenstichting die Vincent Hermans heeft gemaakt. 
Een geweldig naslagwerk voor de Stichting. 
 

4.4. Activiteiten 

4.4.1.   Op 8 oktober, de nationale feestdag in China, is een eucharistieviering in de kerk van 
Zhengding gehouden. Waarvan een verslag is toegestuurd met een groet voor de Stichting 
van de priesters uit het bisdom van Zhengding.  

4.4.2.  Op 10 oktober werd de wandeltocht, ter nagedachtenis van Mgr. Frans Schraven, 
gehouden van Lottum naar de gedachteniskapel in Broekhuizenvorst. Vanwege de corona-
epidemie was de tocht gelimiteerd tot 20 deelnemers.  
 

4.4.3.  Op 11 oktober vond in de parochiekerk van Broekhuizenvorst de jaarlijkse viering van 
de sterfdag -  in 2020 de 83ste  - van Mgr. Schraven en gezellen plaats. Celebranten waren 
Henk de Cuijper CM en Vincent Wang SVD. De viering had een sober karakter vanwege de 
corona-pandemie.  

Er waren 29 mensen aanwezig, onder wie Wiel Bellemakers CM, de bestuursleden van onze 
Stichting en enkele leden van de Chinese Katholieke Gemeenschap uit Den Haag. De viering, 
de H. Mis, was live te volgen via de website van de Stichting Axideo.  

De  corona-richtlijnen voor de vieringen in de kerken van de Nederlandse Kerkprovincie 
maakten dat er geen koor mocht zingen, wel was er orgelmuziek. Mia Janssen-Brouwer, 
bestuurslid, was lector. De mogelijkheid tot gezamenlijke lunch die dag verviel. De lezing 
over seksuele intimidatie in de levensverhalen van (vrouwelijke) heiligen is gereserveerd 
voor de jaarlijkse viering in 2021. 



4.4.4.   Het bestuur van de Stichting heeft, na overleg met het Verbiestinstituut en het Huis 
voor de Pelgrim, vanwege de grote impact van de pandemie besloten de voor 2021 geplande 
Chinareis uit te stellen. Wel bestaat het voornemen de reis in 2022 te maken, dan is het 85 
jaar geleden is dat Mgr. Schraven en gezellen vermoord zijn.  
 
4.4.5.   De nieuwe wandelroute “Het Schravenpad Noord” is in ontwikkeling in 
samenwerking met de Stichting Landschap Horst aan de Maas. De route wordt ongeveer      
12 kilometer lang. In 2022 wil de Stichting deze wandelroute op feestelijke wijze openen.  

4.4.6.   Sinds enkele jaren wordt ook Mgr. Schraven bij de slachtoffers genoemd tijdens de  
Dodenherdenking op 4 mei te Broekhuizen en Broekhuizenvorst.  

4.4.7.    Op 14 juni is door familie van Mgr. Schraven, twee neven, een bezoek aan pater 
Benedict Chao gebracht. Dit bezoek was in het Trappistenklooster op het eiland Lantau nabij 
Hong Kong. Pater Benedict, 103 jaar oud, was misdienaar van Mgr. Frans Schraven, 
en later vele jaren abt in het Trappistenklooster van O.L. Vrouw van Vreugde, dat op 
instigatie van Mgr. Frans Schraven in Zhengding werd gesticht. Een verslag is opgemaakt.  
 
4.4.8.    De repetities voor het theaterspel (Passion) de “Helse Liefde’ zijn de eerste twee 
maanden van het jaar volop van start gegaan. Er stonden vijf voorstellingen gepland, de 
eerste in november in de kapel van de Lazaristen te Panningen. De regisseur, scriptschrijver 
en dirigent Roel Verheggen heeft vanaf maart door de coronacrisis de gezamenlijke repetities 
met 50 spelers en zangers stopgezet.  De agenda van de “Helse Liefde” is daardoor 
aangepast, en dat betekende in 2020 geen uitvoeringen.  
 
4.4.9.    De website van de Mgr. Schraven Stichting is in 2020 bezocht door het volgende 
aantal personen: 8.806 (numbers of visitors) en 5.053 (unique visitors). 
 
4.4.10.  Op de Facebookpagina van de Mgr. Schraven Stichting zijn in 2020  23 berichten 
geplaatst, er waren 81 volgers. De video van katholiekleven.nl, waarin Vincent Hermans het 
verhaal van Mgr. Schraven vertelt, had het meeste bereik:  3.299 personen en 95 reacties, 
opmerkingen en deelacties. 
 
4.4.11.  Het gmail adressenbestand van de stichting heeft circa 370 contactpersonen 
 
5.0.  Voorwaardenscheppende activiteiten: 
 

5.1.  Het bestuur: Het bestuur kwam twee keer bijeen, op 13 maart en 5 september. 

Tussen de bestuursleden is vaak via internet, e-mail of telefonisch onderling overleg. Vanuit 
het bestuur is regelmatig contact met betrokken personen en organisaties over tal van 
activiteiten. 

5.1.2.  Vincent Hermans is - wegens zijn ziekte - per 4-3-2020 afgetreden als bestuurslid en 
secretaris van de Stichting. Hij heeft jarenlang samen met zijn vrouw Marja uitgebreid 
historisch onderzoek gedaan naar het leven van Mgr. Schraven en gezellen, wat resulteerde 
in een aanvraag tot hun zaligverklaring. Vincent heeft de Mgr. Schraven Stichting opgericht. 



Hij heeft jaren heel veel werk verricht, waaronder 11 jaar de eindredactie van de nieuwsbrief 
van de Stichting.  

5.1.3.  Om de bestuurskracht in stand te houden is het bestuur uitgebreid. Drie nieuwe leden 
zijn aangetreden: Lau Engels, Lukas Schraven en Cia Schraven, als secretaris. Het bestuur 
bestaat uit 8 leden.  

5.1.4.  Het secretariaat adres is gewijzigd naar: Matterhornlaan 23, 5801 KH Venray. 
 
5.1.5.  De contacten met de Lazaristen te Panningen, wordt geborgd door de voorzitter Harry 
Schraven en mede door Lau Engels wat betreft het zaligverklaringsproces.  
 
5.2  Deken Alexander de Graaf Woutering is adviseur van de Mgr. Schraven Stichting. Hij is 
plebaan-deken van Roermond geworden.  
 
5.3. Vanwege de situatie omtrent het coronavirus is de bijeenkomst van het Platform 
Platform CM&CO, waarin de Mgr. Schraven Stichting is vertegenwoordigd, niet gehouden.  
 
 

Het bestuur kan terugzien op een - aangepast - goed werkjaar 2020. 


