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LAATSTE NIEUWS: 

BISSCHOPPEN VAN JAPAN STUREN VERTEGENWOORDIGER NAAR 

NEDERLAND VOOR VIERING VAN VERZOENING 

TUSSEN CHINA, JAPAN EN EUROPA 

Onlangs heeft de secretaris van de Japanse Bisschoppenconferentie aan het bestuur van de 

Mgr. Schraven Stichting het volgende laten weten. De bisschoppen zullen een speciale 

afgezant sturen naar de 75ste herdenking van de marteldood van bisschop Frans Schraven en 

gezellen. Het gaat om de Japanse priester Francis Masakatsu Fukamizu, oud-secretaris van de 

vroegere kardinaal van Tokyo Shirayanagi . De bisschoppen hadden  graag iemand uit hun midden 

willen afvaardigen.  Zij hebben dat weekeinde echter allemaal verplichtingen in hun eigen bisdom  in 

verband met het uitroepen van het ‘Jaar van het Geloof’ door de paus in Rome. 

Kardinaal Shirayanagi heeft zich zijn leven lang ingezet om verzoening te bewerkstelligen met 

slachtoffers van de Japanse oorlog. De kardinaal heeft verschillende keren samen met zijn secretaris 

Nederland bezocht om excuus aan te bieden aan de zgn.  ‘troostmeisjes’ uit het toenmalige 

Nederlands-Indië en zo te werken aan verzoening tussen de volken.   

Het bestuur van de Mgr. Schraven Stichting is bijzonder geraakt door deze handreiking 

vanuit Japan. Zo kan de 75ste gedenkdag van de moord op bisschop Frans Schraven en 

lotgenoten een bijdrage worden aan verzoening en vrede tussen de volken. De eerste die dit 

zou toejuichen is bisschop Frans Schraven zelf. Zijn Chinese naam luidt: ‘Vrede stichter’. 

Wij zijn dankbaar dat wij dit mogen vieren in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de 

Lazaristen uit de landen waar de medemartelaren vandaan komen: Oostenrijk, Slowakije, 

Frankrijk en Polen. De abt van Koningshoeven zal de Trappisten vertegenwoordigen. 

Mogelijk zullen ook enkele familieleden van de buitenlandse medemartelaren aanwezig zijn. 



ACTIVITEITEN BIJ GELEGENHEID VAN DE 75STE GEDENKDAG 

VAN DE MARTELDOOD VAN BISSCHOP FRANS SCHRAVEN EN GEZELLEN 

IN CHINA  9 OKTOBER 1937 

 

DINSDAG 9 OKTOBER (dag van de martelmoord in China) 

GEDENKVIERING SLACHTOFFERS VAN SEKSUEEL GEWELD 

De Mgr. Schraven Stichting wil voortaan 

jaarlijks slachtoffers van (seksueel) 

geweld gedenken op 9e oktober, zijn 

sterfdag en die van zijn 

medemartelaren. 

Het Nijmeegse koor ‘Schola Cantorum 

Karolus Magnus’ komt zingen met een 

speciaal programma, dat bestaat uit 

gregoriaanse zang en indringende 

teksten. Het koor staat onder leiding 

van Stan Hollaardt.  

Afbeelding: pater Jan Haen in de 

martelarenkapel. 

Plaats: Parochiekerk H. Naam Jezus, Kerkstraat 9, 5871 AP te Broekhuizenvorst. 

Tijd: 20.00 uur 

Iedereen is welkom en de herdenking is vrij toegankelijk. 

ZATERDAG 13 OKTOBER  

OFFICIËLE PRESENTATIE VAN HET STRIPBOEK ‘POST UIT CHINA’ door Geert de Sutter 

Dit stripboek dat tegelijk in vier talen verschijnt, handelt  over het leven van bisschop Frans 

Schraven, de geschiedenis van zijn bisdom, het missiewerk en de marteldood. Alles is 

gebaseerd op historische authenticiteit. Het boek zal worden aangeboden aan tal van 

vertegenwoordigers uit verschillende landen, zoals aan aartsbisschop Savio Hon als 

vertegenwoordiger van de Chinese kerk. Iedereen is welkom. 

 

Tijd: 15.30 uur 

 

Plaats: Missiehuis van de Lazaristen, Kerkstraat 8 5981 CG Panningen 

In verband met de catering graag tevoren opgeven vóór 10 oktober (adres zie beneden). 



ZONDAG 14 OKTOBER 

 

OFFICIELE HERDENKING MARTELDOOD 

PLECHTIGE VIERING VAN VERZOENING  

EN INZEGENING KUNSTWERK PATER JAN HAEN VOOR DE MARTELARENKAPEL 

 

Op zondag 14 oktober staan de schijnwerpers gericht op de persoon van bisschop Schraven, 

zijn medemartelaren en de verzoening na 75 jaar.  

Om 10.30 uur vindt een ‘viering van verzoening’ plaats met de Chinese aartsbisschop Savio 

Hon Tai fai als hoofdcelebrant samen met de Japanse priester Fukamizu, namens de Japanse 

Bisschoppenconferentie. Diverse hoge gasten uit de herkomstlanden van de martelaren zullen 

samen met hen concelebreren. Na afloop zal de 

aartsbisschop het kunstwerk van pater Jan Haen 

inzegenen en de as van de martelaren een eigen 

plaats geven in de martelarenkapel.  Vier grote 

panelen zijn de afgelopen weken door meer dan 100 

vrijwilligers beschilderd en staan in de gedenkkapel. 

Enerzijds verbeelden de panelen het leven en de dood 

van bisschop Schraven en medemartelaren. Anderzijds 

zijn ze verbonden met het thema ‘omgang met 

vrouwen’ aan de hand van de actualiteit en de frisse 

wijze waarop Jezus dat deed. 

 

Plaats: Parochiekerk H.Naam Jezus Kerkstraat 9 5871 

AP Broekhuizenvorst 

           Afbeelding: Pater Jan Haen in de martelarenkapel. 

De viering wordt om 10.15 uur voorafgegaan met het inzingen van liederen. 

De viering is voor iedereen vrij toegankelijk. 

Om 13.00 volgt een lunchbuffet in het ‘Maaspaviljoen’ Veerweg 15 te Broekhuizen. 

De kosten bedragen 10 euro pp.; i.v.m. de catering opgave vóór 10 oktober. Iedereen is 

welkom. 

Om 14.30 uur vindt de eerste MGR. SCHRAVENLEZING plaats. Dit jaar gehouden door 

professor Erik Borgman, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij is lekendominicaan. 

En onlangs op 21 juni werd deze hoogleraar tijdens de ‘Nacht van de Theologie’ in de 

Hermitage in Amsterdam verkozen tot meest spraakmakende theoloog van Nederland. 

 

OPGAVE  via: info@mgrschraven.nl of  tel.  045-544 54 19 vóór 10 oktober. 

mailto:info@mgrschraven.nl


JAN HAEN: “KUNSTWERK SCHRAVEN BOVEN VERWACHTING”. 

‘Het project in de kerk van Broekhuizenvorst is boven verwachting goed verlopen’. Met die woorden 

besluit pater Jan Haen in zijn slotwoord de feestelijke eucharistieviering, die het project afrondt en 

toevallig samenvalt met de 43e verjaardag van zijn priesterwijding. Bij elk project is het afwachten 

hoe de samenwerking tussen mensen gaat verlopen. Gaat het wel lukken? ‘Hier slaagde het 

geweldig’, volgens de kunstenaar Hij verwijst naar de kinderen van de basisschool die 4 dagen achter 

elkaar kwamen schilderen. Pater Haen stond wat huiverig 

tegenover hun deelname, maar hij is helemaal bekeerd. ‘Het 

project was gemeenschapsopbouwend; verhalen kwamen los en 

mensen deelden ervaringen uit. Het maakte iets geweldigs in 

mensen los’. Hun enthousiasme sloeg weer terug op de 

kunstenaar zelf. “Ik ben verrukt en verrast”. ‘ Het geeft hoop dat 

dit project hier gaat leven’. Hij eindigt zijn slotwoord met de zin: 

‘Broekhuizenvorst geeft bisschop Frans Schraven een plaats in 

onze wereld’. Pater Haen dankt iedereen die de afgelopen zes weken hebben bijgedragen aan de 

totstandkoming van dit project. Symbolisch draagt hij daarna het kunstwerk over aan de voorzitter 

van de Schraven Stichting in de persoon van Harry Schraven.  

 

Op zijn beurt dankt de voorzitter de stichting ‘Collaboration Art’ die dit project mogelijk maakte. ‘Het 

beroerde mij’, zo laat de voorzitter weten, ‘om zoveel inzet en enthousiasme te zien’. Hij kan het 

weten, want drie weken lang was hij de gastheer, zorgde voor de inwendige mens en leidde gasten 

rond van ’s morgens tot ’s avonds. Schraven roemt de grote vakmanschap van kunstenaar Haen 

vanwege de artistieke verbinding van bisschop Schraven met verhalen over vrouwen. Symbolisch 

overhandigt hij als dank een prachtige uitgave van het boek ’De kathedraal in de Peel’ over de 

kunstwerken van de kerk van Venray. Hij kan niet nalaten zijn spijt 

te uiten vanwege het ontbreken van zo’n boek over de kerk van 

Vorst. ‘Wellicht in de toekomst, mede vanwege het kunstwerk van 

Haen?’ zo besluit hij. 

 

De paters Lazaristen van Panningen, die het project mede steunen, 

ontvangen de ingelijste voorontwerpen van kunstenaar Haen. Pater 

Bellemakers kondigt daarop belangrijke Chinese gasten aan die de 

komende maanden Vorst zullen bezoeken.  Twee priesters uit het 

bisdom van bisschop Schraven zijn al in het land. Een van hen is de 

hoofdredacteur van een katholiek nieuwsblad dat wekelijks door 1 miljoen Chinezen gelezen wordt. 

In 1997 schreef hij al over bisschop Schraven. Ongetwijfeld zal over enkele weken over het kunstwerk 

van pater Haen in China geschreven worden, aangevuld met een of meerdere foto’s. Pater 

Bellemakers: ‘Ik hoop dat de kerk van Broekhuizenvorst een echte pleisterplaats gaat worden’.  

De heer Pieter Litjens van het kerkbestuur eindigt met de woorden: ‘Pater Haen’s enthousiasme 

zette een locomotief in beweging en maakte veel mensen actief’. Hierop kan pater Haen niet nalaten 

te besluiten met de prikkelende opmerking: ‘Laat die locomotief doordenderen’.  



STRIPBOEK TE KOOP 
U zult absoluut geen spijt hebben van de aankoop van het stripboek van Geert de Sutter. Het is een 

creatieve en kleurrijke weergave van het leven van Frans Schraven in China, gebaseerd op historische 

documenten, zoals de brieven die hij aan zijn familie stuurde. Historische gebouwen en personen zijn 

authentiek  weergegeven. In deze uitgave toont deze striptekenaar opnieuw zijn grote kwaliteit als 

vakman. In het weekeinde van 13/14 oktober is het boek te koop voor 10.00 euro. Daarna bedraagt 

de prijs 12.00 euro + verzendkosten. Het boek is te bestellen bij info@mgrschraven.nl 

 FOTOBOEK TE KOOP 
Kunstenaar Jan Haen heeft bij zijn kunstwerk over bisschop Schraven  een tekst met uitleg over elke 

afbeelding geschreven. De fotograag Jef Hendriks uit Helmond heeft daarbij prachtige foto opnamen 

gemaakt. Dit fotoboek is ook te koop in het weekeinde van 13/14 oktober en daarna ofwel bij de 

Schraven Stichting of in de martelarenkapel.  

CD ONTSTAAN KUNSTWERK TE KOOP 
De Heer Wim Brinkmans uit Horst-Meterik heeft met zijn camera van dicht bij de 

ontstaansgeschiedenis van het kunstwerk gevolgd. De film begint met de officiële start van het 

project op donderdag 26 juli en sluit af met de officiële overdracht op vrijdag 31 augustus. Een mooie 

herinnering voor iedereen die een steentje bijdroeg, maar ook voor iedereen die juist niet aanwezig 

kon zijn. Te koop via de Schraven Stichting. 

NIEUWE FLYER MGR. SCHRAVEN STICHTING 
Een kleurrijke flyer over de stichting rolde onlangs van de pers. Met een vernieuwd gezicht wil de 

Stichting  zich presenteren. Met het kunstwerk van pater Jan Haen heeft de Stichting een modern 

eigentijds gezicht gekregen. Ieder zal verrast zijn over deze prachtige flyer.  

 

FOTOCOLLAGE LAATSTE WEEK SCHRAVENPROJEKT  Week van de kinderen 

 

        

Eerst een rondleiding om het verhaal leren kennen.  Daarna de schilderles van pater Jan Haen. 

 

mailto:info@mgrschraven.nl


                            

En dan aan de slag…     en op de foto… 

              

samen met een trotse kunstenaar  en de deskundige kunstenares Annemarie van Delft, tijdens het 

project waarneemster en opvolgster van pater Haen bij de stichting Collaboration Art.  

 

Dan volgt de technische  

afwerking.    

 

 

Na zes weken kan het bord verwijderd 

worden. 

Het project  is voltooid. 

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

De Mgr. Schraven Stichting voegt de daad bij het woord. Geef uw  

steun met een royale gift of word  ‘vriend van de Stichting’. 

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

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

Email: info@mgrschraven.nl      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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