
Een terugblik op de Mgr. Schravenherdenking, 10 oktober 2021 

De eucharistieviering voorafgaande aan het dagprogramma van de Mgr. Schravenherdenking, werd 
gehouden in de Parochiekerk  H. Naam Jezus te Broekhuizenvorst. Voorganger en cantor was Frans 
Bomers C.M. en Pater Jeroom Heyndrickx en Father Mathew Gong Zhixi waren de concelebranten. 
Lector was Mia Janssen, acoliet Theo Cox, organist Carola Hoedemaekers en de projectie van de 
liedteksten verzorgde  Pieter Litjens. 
 
De voorzitter Harry Schraven van de Mgr. Schravenstichting heet de aanwezigen welkom, in het 
bijzonder de afvaardiging van het Verbiestinstituut van de Universiteit te Leuven, goed Zr. Gaby weer 
te ontmoeten, de afvaardiging uit Panningen van het Missiehuis Lazaristen en de familie van Vincent 
Hermans, initiatiefnemer en voormalig secretaris van de Mgr. Schravenstichting.    
We beginnen met het intredelied: ‘Dit huis, gereinigd en versierd’ van Willem Barnard (liedboek 
Jubilate nr. 549). We bidden in verbondenheid, om stil te staan bij de 84e sterfdag van Mgr. Frans 
Schraven en zijn Gezellen en we bidden voor allen die eveneens een gewelddadige dood hebben 
ondergaan in onze tijd. Drie speciale gebedsintenties voor de zielenrust van de overledenen worden 
uitgesproken.  
 

  
 
De liturgie is van de 28e zondag door het jaar B - 2021  
 
Lezingen: eerste lezing Wijsheid 7, 7-11  en evangelie Marcus 10, 17-30. 
 
De voorbede met o.a. deze intenties:  
‘Bidden we dat we rijk mogen worden aan levenswijsheid en telkens de juiste wegen vinden die 
leiden naar wijsheid en  innerlijke vrede;  dat zij die in welvaart leven nooit vergeten dat geld en bezit 
geen garantie zijn voor geluk en vrede in het hart. De wijsheid die maakt dat we niet verslaafd zijn 
aan onszelf, aan macht en aan rijkdom. De wijsheid die ons leidt naar de weg van Jezus, en dat is een 
mooie weg’.  
 
 ‘Heer onze God, goedertieren en vol liefde voor allen die op U vertrouwen. 
Bisschop Schraven heeft uw Zoon in zijn leven en dood nagevolgd. Hij was standvastig in geloof, hij 
was groot in mededogen voor zwakke en bedreigde mensen. Zijn geweldloze verzet  tegen onrecht 
en het op zich nemen van andermans lijden voerden tot zijn kruis, tot zijn dood. Geef ook ons de 
kracht steeds op te komen voor de armen en zwakken in ons midden, voor misbruikte kinderen en 
vrouwen, voor opgejaagde vluchtelingen, voor alle slachtoffers van oorlog, geweld en 
machtsmisbruik. 



 
Laten wij bidden voor degenen die bewogen zijn om de toekomst van uw schepping, die zich grote 
zorgen maken ten aanzien van het klimaat en het milieu;  in het bijzonder voor wie het welzijn van 
dieren ter harte gaat; dat zij in het voetspoor van de heilige Franciscus geïnspireerd mogen blijven in 
hun zorg voor de heelheid van Gods schepping.  
Bidden we voor de kerk in China, dat de christenen daar veel steun hebben aan het geloof en het 
gebed. En dat ze daarin elkaar ondersteunen en bemoedigen  en volhouden’.  
 
De concelebranten zingen het Chinese Onze Vader, samen met anderen die in de viering aanwezig 
zijn en het Chinees spreken. Mgr. Schraven en Gezellen voelde als dichtbij. Het Onze Vader in het 
Chinees: 
 .我们在天的父， 
 愿你的名被尊为圣， 
 愿你的国来临， 
 愿你的旨意承行于地，如在天上一样。 
 我们的日用粮，求你今天赐给我们； 
 宽免我们的罪债，犹如我们也宽免得罪我们的人； 
 不要让我们陷入诱惑， 
 但救我们免于凶恶。 
 亞孟。 
 (ingebracht door Ranzhi Wei - Natalie -, aanwezig bij de eucharistieviering, student TU Delft) 
 
Het communielied ‘Zo vriendelijk en veilig’ (Gezangen voor Liturgie nr. 570)   
Het slotlied: Het lied van Maria’s hoop (mel. God groet U zuiv’re bloeme).  
 
Aan het eind van de viering werd aan de concelebranten, de organist, coördinator en bestuurslid Lau 
Engels  en het echtpaar Litjens - die deze dag speciaal voor de kerk hebben verzorgd - een  
Mgr. Schravenroos van het tuincentrum Lottum overhandigd.  
 

                                                                            
                                                                          Zr. Gaby, pater Jeroom Heyndrickx en Father Mathew Gong Zhixi 
 
 
 
 
 



 
De lunch 
Een luxe lunch stond klaar voor de 24 deelnemers in Café zaal-cafetaria ’t Dörp op loopafstand van de 
Parochiekerk te Broekhuizenvorst. In de zonnige serre een weerzien voor velen met gemoedelijke 
gesprekken in de Nederlandse, Engelse en Chinese taal. Het was fijn dat dit na lange tijd weer 
mogelijk was. De overgebleven belegde broodjes werden ingepakt voor de reizigers van verre onder 
het gezelschap.   
  
De lezing in dezelfde Parochiekerk van Broekhuizenvorst werd gegeven door Dr. Marian Geurtsen, 
met als titel '#Metoo op de heiligenkalender. Seksuele intimidatie in de levensverhalen van 
(vrouwelijke) heiligen'.  

De verhalen over dit onderwerp van nu en toen worden doorverteld. Bij 
seksueel intimidatie is er sprake van machtsmisbruik, bij afwijzing komt 
wraak, omstanders maken zich medeplichtig. De vrouw kiest zelf wie zij 
toestaat. De verhalen over de Heiligen Agatha, Lucia, Margaretha en 
Barbara, jonge vrouwen uit de 3e en 4e eeuw, zijn die van verschrikking. 
Deze vrouwen hebben hun verzet tegen geweld met de dood moeten 
verkopen. Het onrecht heeft niet het laatste woord. De heilige vrouwen 
staan actief in hun lot, zij laten zich niet tot slachtoffer maken, meestal 
komt het niet tot verkrachting.  Integriteit komt voort uit het 
Latijnse intacta, onaangetast zijn. De verhalen zijn van troost en 
bemoediging en van protest waarin God kiest voor integriteit, tegen de 

macht en het machtsmisbruik .  

Aan Marian Geurtsen werd als dank ook een Mgr. Schavenroos uitgereikt.  

Marian Geurtsen poseert bij het moderne kunstwerk van Jan 
Haen in de gedenkkapel van Mgr. Schraven. De vrouw heeft 
in dit indrukwekkend werk van Jan Haen een centrale rol. 
Marian Geurtsen is theoloog en ritueelspecialist. Zij 
promoveerde  aan de Tilburg University op seksuele 
onreinheid en deelname aan de liturgie door vrouwen en 
mannen in het vroege christendom.  Zie haar website  
“Schatgraver in de traditie” mariangeurtsen.nl  Haar vraag 
en aanbod daarin: Hoe vier jij de Kersttijd dit jaar? Ga de 
diepte in met de Heilige Nachten: 

https://youtu.be/4uFyT0quJNc  
 

 

 

 


