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1.PROGRAMMA BISSCHOP SCHRAVENHERDENKING 2018

De Mgr. Schraven Stchtng gaat ook dit jaar aandacht schenken aan de moord op bisschop Frans 
Schraven uit Lotumm/roekhuizenvorst. ‘Zijn voorbeeld om tot het uiterste te gaan bij de verdediging 
van vrouwen tegen verkrachtng is een sterk verhaal dat doorverteld moet worden’, zo liet een 
bezoeker aan de Gedenkkapel in /roekhuizenvorst weten. Er is een programma ontwikkeld,  dat er 
als volgt uitziet:

Zondag 7 oktober:

De herdenking begint op zondag 7 oktober met een plechtge eucharisteviering om 10.30u in de 
parochiekerk van Broekhuizenvorst. Als speciale 
celebrant is pater Rob Hoogenboom uitgenodigd. Hij is
provinciale overste van de orde van de Franciscanen in
Nederland. Een jaar geleden maakte hij samen met 
een groep pelgrims een pelgrimsreis naar China en 
was een belangrijke vertegenwoordiger bij de Mgr. 
Schravenherdenking  in China.

12.00 uur lunch:
Na de H. Mis volgt een gezamenlijke lunch. U kunt  

zich voor de lunch in ‘Ald Vors’ aanmelden door € 15,- over te maken op bankrekening  NL74RA/O 
148175341 tnv. Mgr.Schravenstchtng.

13.30 uur Mgr. Schravenlezing  
Pater Hoogenboom zal de jaarlijkse Mgr. Schravenlezing verzorgen met als ttel ‘Op de vuist tegen 
verkrachtng’.  Deze lezing maakt deel uit van de ‘Maand van de Geschiedenis’, die in Nederland 
gehouden wordt. Zie verderop.

Dinsdag 9 oktober, 
De dag waarop de moord in 1937 in China plaatsvond, volgt  een wandelingmpelgrimstocht 



georganiseerd langs het prachtge Schravenpad in Lottum. De tocht van 10 km gaat van het centrum 
van Lotum naar het geboortehuis van Frans Schraven, de oude kasteelboerderij Kaldenbroek en 
keert langs de Maas met mooie vergezichten terug naar Lotum. 

Afgesloten wordt in de Gedenkkapel in /roekhuizenvorst. Start om 09.30u in de hal van de 
parochiekerk van Lotum. Terug rond 13.00 uur. Opgave is niet nodig.
Voor verdere info: www.mgrschraven.nl 

Zaterdag 17 november
Viering:  ‘Opstaan tegen geweld tegen vrouwen’.
Op initatef van de Mgr. Schraven Stchtng wordt op zaterdagmiddag een speciale viering 
georganiseerd. Medeorganisatoren zijn: Unie NKV - Netwerk Katholieke Vrouwen, Vincent de Paul 
Center, de KNR (Katholieke Nederlandse Religieuzen), Zusterwerk en ZinsverbandmMamre.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur: binnenkomst met  kofem thee
14.00 uur: welkom door Ivonne van der Kar van de Stchtng Zusterwerk
14.10 uur: lezing door prof. Maaike de Haardt (Nijmegen) over het thema
14.45 uur:  kofemthee in het Franciscushuis
15.15 uur:  oecumenische middaggebed in de kapel van het klooster, waarin getuigenissen te horen 
zijn van personen die  opstaan tegen geweld tegen vrouwen, zoals Mgr. Schraven en pater 
Aemilianus van Heel ofm in China. /ij de getuigenissen staat de vraag centraal ‘Wie zijn de Mgr. 
Schravens van onze tjdd’. 
Plaats van samenkomst: Klooster Franciscanen, Van der Does de Willeboissingel in Den Bosch (vlak 
bij het staton).
Iedereen is van harte welkom. Nadere informate volgt nog.

2. MGR. SCHRAVENLEZING 2018: 
‘Op de vuist tegen verkrachtng’

‘Hoe wordt er in Nederland gedacht over deze grote held in Chinad’, zo luidde een Chinese vraag in 
een brief aan de Nederlandse Ambassadeur in Peking. De ambassadeur had echter nog nooit over 
Jan van Heel gehoord. In Nederland is deze held tot nu toe een grote onbekende. Japan stuurde 
tjdens de bezetng van China in de Tweede Wereldoorlog het bericht de wereld in dat Jan van Heel 
zelfmoord had gepleegd.  Japan beheerste de media en wist zo de feitelijke daders en het motef te 
verhullen. Samenwerking van Nederlandse en Chinese onderzoekers hebben feiten aan het licht 
gebracht.  Pater Jan van Heel had een paar duizend  vluchtelingen, met name vrouwen en meisjes, 
opgevangen in zijn kerk om ze tegen de bruutheden van het Japanse leger te beschermen. Toen zij 
hem vrouwen kwamen vragen en een Japanner een Chinese vrouw  greep,  werkte pater van Heel 
met zijn lange, forse gestalte de soldaat tegen de grond met de woorden: ‘Zo lang als ik hier ben, 
zullen nooit vrouwen gegeven worden’. De volgende morgen werd hij dood op bed gevonden, zijn 
polsen doorgesneden en schotwonden in zijn lichaam. Hij werd vermoord 31 jaar oud.
Afgelopen jaar werd in China voor deze ‘eeuwige held’ uit Nederland een enorm monument 
opgericht. In het najaar van 2017 bracht een groep Nederlanders een bezoek aan China en de plek 
waar het drama plaats vond. Een van deze bezoekers, pater Rob Hoogenboom, provinciale overste 
van de orde der Franciscanen in Nederland zal op zondag 7 oktober, precies tachtg jaar na de dood 
van Jan van Heel een lezing verzorgen over zijn moedige vuist tegen schending van eerbaarheid.

http://www.mgrschraven.nl/


De bijeenkomst vindt plaats op zondag 7 oktober om 13.30 uur in de kerk van het Noord-Limburgse 
/roekhuizenvorst.
De toegang is grats. Iedereen is van harte welkom. Verdere info en contact via www.mgrschraven.nl)

3. EEN NIEUW BESTUURSLID

Erg onder de indruk was mevrouw Mia Janssen-/rouwer van het verhaal van bisschop Schraven 
tjdens haar bezoek aan China in 2017. Spontaan liet ze zich ontvallen: ‘Ik moet met dat verhaal iets 
doen’. Dat was niet aan dovemansoren gezegd. Ze woonde twee vergaderingen bij van het bestuur 
van de Schraven Stchtng en toonde zich een constructef en createf.  Het bestuur is blij met deze 
belangrijke aanvulling.  Mia heef jarenlang gewerkt voor Slachtoferhulp Nederland.  Zij staat 
midden in de gemeenschap van Swolgen en omgeving. Het bestuur zoekt nu nog aanvulling uit de 
dorpen Lotum en /roekhuizenvorst. 

De foto toont Mia voor de Lourdesgrot van Tienray, waar zij tjdens de pelgrimstocht van 30 juni 
mede de bezinningsmomenten verzorgde. 

4. HEBBEN WE EEN ZALIGVERKLARING NODIG? 

Op zaterdag 5 mei werd in Aken de half Duitse en half Limburgse zuster Clara Fey zalig verklaard.
Vooraf werden de aanwezigen op het grote plein vóór de Dom toegesproken door een journalist.
Hij stelde de vraag: ‘Hebben wij eigenlijk wel zaligen nodigd’ Zijn antwoord was een glashelder 
‘neen’.  Aan de hemelpoort zal Sint Petrus niet vragen of je zalig bent verklaard. 
Je kunt even goed  vragen: ‘Hebben we Olympische Spelen nodigd’ Ook daarop is het zelfde 
antwoord van toepassing: ‘neen’. Zouden wij zonder Olympische Spelen kunnend ‘Als ze niet 
bestonden, zouden ze moeten worden uitgevonden,  gezien de enorme uitwerking op de 
verbroedering tussen volkeren en mensen. En welke betekenis  hebben ze niet voor het doorbreken 
van muren tussen volken en nates, zoals onlangs bij de Spelen in Korea’.  Hetzelfde kun je zeggen 
voor een zaligverklaring.
‘Aan de hemelpoort vraag St. Petrus wat je voor de minsten der mijnen gedaan hebt. Heb je het 
zwakste sterk gemaaktd’ Kardinaal Amato uit Rome zei in Aken nadrukkelijk: ‘Heel de inzet van zuster
Clara Fey voor kwetsbare kinderen kwam voort uit haar diepe geloof, uit haar opoferende liefde’. 
Daarin is zij een krachtbron van geloof en inspirate. Dat mag wereldwijd een prikkelend voorbeeld 
zijn ter navolging in opoferende liefde. Een zaligverklaring waard. Mogen Schraven en Gezellen in 
haar voetspoor treden.

http://www.mgrschraven.nl/


PAUS FRANCISCUS OVER MARTELAREN EN PROFETEN
Op 17 april jl. hield paus Franciscus in de dagelijkse mis in het klooster Santa Marta zijn overweging. 
De evangelielezing ging over de heilige Stefanus, de eerste martelaar. Paus Franciscus vergeleek 
Stefanus met een profeet en zei het volgende:

‘Een ware profeet is hij die in staat is te wenen om zijn mensen, maar tegelijkertjd stevige woorden 
uit te spreken op een directe manier… een profeet weet wanneer tekeer te gaan, maar weet ook hoe
een deur naar hoop te openen. Een profeet gaat op zijn strepen staan’. 
‘Een profeet is iemand die bidt, naar God kijkt, de pijn voelt als zijn mensen zondigen, in staat is om 
te huilen met de mensen, maar ook in staat is zijn of haar leven de riskeren om de waarheid te 
vertellen’. 

‘De kerk heef profeten nodig die in staat zijn hun leven te riskeren om de waarheid te vertellen. Wat
meer is: ze heef ieder van ons nodig om profeten te zijn, geen critci, dat is anders’. 

5. BEZOEKERS AAN DE GEDENKKAPEL MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN

Bezoek van de Generale Overste van de Lazaristen Tomaz Mavric 
De gedenkkapel mocht op dinsdag 3 april een bijzondere gast verwelkomen in de persoon van de 
heer Tomaz Mavric uit Rome.

Op de foto: de heren Harry Jaspers (Panningen), Tomaz Mavric (Rome en Leo Moues (Meijel). 

In Rome toonde hij zich eerder al zeer belangstellend 
in het verhaal van bisschop Schraven en gezellen en 
sprak toen de wens uit de gedenkkapel te bezoeken. 
Mgr. Schraven en 6 andere gezellen waren lid van de 
Congregate van de Lazaristen. Tomaz Mavric stamt uit
een Sloveense katholieke familie, die vanwege de 
vervolgingen door de communisten onder Tito, 
uitweek naar Argentnii. Daar werd Tomaz geboren op
9 mei 1959. Teruggekeerd naar Slovenii, kreeg hij zijn 
opleiding bij de Lazaristen. Na zijn priesterwijding in 
1983 was hij in verschillende plaatsen en landen 

werkzaam. Toen de Slavische landen meer vrijheid kregen werden werkzaamheden aangenomen in 
de Oekraïne, Wit Rusland en Rusland. Tomaz werd er de eerste vice-provinciaal van een nieuwe 
provincie. Twee jaar geleden werd hij gekozen tot algemene overste van de Congregate.
Tijdens zijn bezoek bleek verschillende keren hoe goed de sympathieke Tomaz op de hoogte was van 
de moord in China en de verdere ontwikkelingen. Afgesloten werd met een bezoek aan het 
geboortehuis van Mgr. Schraven in Lotum. Hij toonde zich na afoop onder de indruk en zeer 
dankbaar voor alles wat ondernomen is en wordt. De week na dit bezoek vertrok de algemene 
overste naar China en sprak bij het vertrek de hoop uit de plek te kunnen bezoeken waar bisschop 
Schraven en metgezellen  vermoord werden.



Op Paaszaterdag 31 maart jl. kreeg de Gedenkkapel bezoek uit 
China. De heer Jiang Yuchun is verbonden aan het John Rabe 
Insttuut van Heidelberg en van beroep historicus. Hij 
concentreert zich  met name op de Japanse bezetng van China 
tjdens de Tweede Wereldoorlog.  De afgelopen jaren werkte hij 
veelvuldig samen met onderzoekers van de Mgr. Schraven 
Stchtng. In China verrichte hij onderzoek naar de moord op de 
Nederlandse franciscaan Jan van Heel en was de grote 
gangmaker bij de oprichtng van een monument in China.

Op maandag 9 juli was een Chinese priester te gast in de Gedenkkapel. Hij was aangenaam verrast in 
de kapel twee grote borden te zien met afeeldingen van 
de bisschoppen Schraven en Geurts. Hij herkende meteen
de ontwerper, een vriend van hem. John Wu maakte 
spontaan een foto van de borden en stuurde ze vanuit de 
kerk naar zijn vriend in China. Prompt kwam er een 
reacte uit China. 'Ik wist niet dat die borden in Nederland
stonden'. John Wu is priester van het bisdom dat in 1900 
werd opgericht en waarvan Mgr. Geurts de eerste 
bisschop was. Zijn bezoek rondde hij af met het zingen 
van het Onze Vader in het Chinees. Zijn prachtge stem 

klonk geweldig in de mooie akoestek van de Vorster kerk.
Op dinsdag 10 juli woonde hij het orgelconcert bij van het prachtg gerestaureerde orgel in de 
kathedraal van Roermond. Daar liep hij de oud-bisschop van Roermond Mgr. Frans Wierts tegen het 
lijf. Deze vertelde hem als kleine jongen nog de opvolger van Mgr. Geurts te hebben gekend. Mgr. 
Wierts was verschillende jaren pastoor van de kerk in Hoensbroek waar Mgr. Lebouille begraven ligt. 
Voor John Wu was het bezoek aan Nederland vol verrassingen.

6. KORTE BERICHTEN:

Rondleiding kapel
Op 7 juni bezochten 41 vrijwilligers van de kringloopwinkel “Winkel 
van Sinkel” uit Venray de Mgr.Schravenkapel te /roekhuizenvorst.
De kringloopwinkel krijgt spullen van de bevolking van Venray. De 
spullen worden gerepareerd en schoongemaakt. Daarna worden ze 
voor een geringe prijs verkocht. 
De winst van de winkel wordt door het bestuur besteed aan goede 
doelen, met name projecten in de derde wereld. In het verleden 
kreeg de Mgr.Schravenstchtng enkele donates voor Chinese 
projecten met aandacht voor vrouwen.

De groep vrijwilligers werd rondgeleid door Harry en Els Schraven.  De
groep was onder de indruk van het verhaal. 
Speciale dank aan  Riek Heuvelmans die de kerk voor ons geopend 
heef.

Pelgrimswandeling

Op zaterdag 30 juni a.s. organiseerde de Stchtng Pelgrimswegen & Voetpaden samen met de Mgr. 
Schravenstchtng een wandeling vanuit Lotum naar twee pelgrimsoorden.   Voordat ‘Klein Lourdes’ 
in Tienray werd bezocht gingen de pelgrims eerst naar /roekhuizenvorst voor een bezoek aan de 



Gedenkkapel  van Mgr. Frans Schraven. Het was een zeer hete dag en de organisatoren waren blij dat
desondanks een groep van 15 gemotveerde wandelaars, uit heel Limburg afomstg,  zich niet liet 
weerhouden.
 Mevrouw Nan Pafen-Russel,  pastor voor bedevaart en pelgrimage te Witem schreef op de website 

van de Stchtng het volgende:
‘We wandelden vanuit het mooie rozendorp Lotum via Arcen en 
/roekhuizenvorst naar Klein Lourdes in Tienray. Dankzij het pontje 
konden we langs weerszijden van de Maas lopen en vele mooie 
weggetjes paadjes maakten de tocht van 20 km heel fjn. De 
bezinningsmomenten werden heel duidelijk en mooi verbonden 
aan Mgr. Schraven en met name in zijn Gedenkkapel ging het 
verhaal echt leven. In Tienray was ons laatste bezinningsmoment, 
bij de Lourdesgrot. Daarna liepen we met 12 van de 15 pelgrims in 
wat mildere warmte de laatste 8 km terug naar Lotum en kunnen 
we terugkijken op een mooie afwisselende tocht’.

De pelgrims op de veerpont van Lotum naar Arcen.

Een hoge onderscheiding
In de maand juni kreeg pater Jeroom Heyndrickx CICM, oprichter en jarenlang directeur van het 
Verbiest Insttuut in Leuven op de /elgische ambassade in China een hoge /elgische onderscheiding 
voor de vele initateven die hij 35 jaar lang ondernam tussen China en /elgii. 
De Mgr. Schraven Stchtng feliciteerde hem o.a. met de woorden:
‘Uw jarenlange pionierswerk voor de opbouw van een vriendschapsrelate met China heef terecht 
grote waardering gewekt. Uw niet afatende volharding een dialoog met China op te bouwen, 
ondanks zoveel tegenslagen en tegenwerkingen van welke kanten dan ook, getuigt van groot geloof, 
moed en vertrouwen. In die grootsheid bent u een voorbeeld voor anderen’. 

Aan pater Jeroom Heyndrickx heef de stchtng veel te danken. Zonder zijn voortdurende steun en 
medewerking zou de stchtng niet hebben bereikt wat tot nu toe gerealiseerd is. Een aangenaam, 
waardevol, kundig en inspirerende persoon.
Zal ooit een Chinese erkenningm onderscheiding volgend Dat wensen we hem van harte toe.

China in Ossendrecht (N.B.)
Op zondag 8 juli j.l. werd in Ossendrecht de moord herdacht op de heilige zuster Marie-Adolphine in 
China in 1900. Zij kwam om het leven tjdens de boxeropstand. Jaarlijks maakt men er in dit dorp een 
bijzondere gebeurtenis van. Verschillende bestuursleden van de Schraven Stchtng waren present. 
Geen wonder. Tegelijkertjd vond er de reünie plaats van de deelnemers aan de Chinareis in 2017. De
voorziter van het stchtngsbestuur was een van hen en had iedere deelnemer persoonlijk 
uitgenodigd. Een onvergetelijke dag met een vol programma. Om negen uur trok een grote groep 
personen mee met de gebedswandeling naar de school die Kaatje Dierickx vroeger in het 
buitengebied bezocht. Terug in het dorp volgde de jaarlijkse processie met een plechtge 
eucharisteviering in de kerk samen met Mgr. Liessen,  bisschop van /reda.  Aan de gasten werd een 
lunch aangeboden. Onder de indruk was iedereen van het 



toneelstuk dat in de middag in de tuin van de pastorie 
volgde. Een grote groep vrijwilligers, samen met een 
gospelkoor bracht het leven en de dood van de 
Ossendrechtse martelares voor het voetlicht in een 
anderhalf uur durende voorstelling. Verbindende teksten
brachten de levenswijze van de martelares op zinvolle 
manier naar onze tjd. Het was de derde en laatste 
voorstelling van dat weekeinde. Wat een energie moet 
zoiets gekost hebben. Een leerzame en aangename 
middag. /ijzondere vermelding dient de aanwezigheid 

van allerlei personen uit de omgeving. Zo was er een familielid van een /elgische broeder die maar 
liefst 12 jaar lang met bisschop Schraven samenwerkte tjdens zijn werk in Shanghai en Tientsin. Een 
verrassende ontmoetng.

Dodenherdenking 2018
Op 4 mei worden op allerlei plaatsen in het land de doden herdacht die vielen tjdens de Tweede 
Wereldoorlog. Voor het eerst in de geschiedenis (na 80 jaar) werd in
/roekhuizenvorst ook bisschop Schraven herdacht. Er werd
uitvoerig stlgestaan bij zijn leven en dood. De grote vraag is steeds
geweest: Wanneer laat je de Tweede Wereldoorlog beginnen, bij de
inval van Duitsland in Nederland of begint die al bij de bezetng
door Japan van Chinad Is het laatst het geval dan was bisschop
Schraven het eerste Nederlandse slachtofer van de oorlog. De
historische kring van /roekhuizenmvorst blijkt een ruimere kijk op geschiedenis te hebben, dan 
meestal wordt getoond.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Als gevolg van de nieuwe wet op de privacy met ingang van 25 j.l. bestaat de verplichtng te melden 
wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.  Voor het versturen van de nieuwsbrief houdt de Mgr. 
Schravenstchtng  een adressenbestand bij van de aangesloten leden en de donateurs. Opzeggen kan
altjd door een mail te sturen naar de secretaris(info@mgrschraven.nl), waarna uw gegevens 
defnitef verwijderd worden.

7. PROJECTEN 
Een van de doelstellingen van de Mgr. Schraven Stchtng is om te treden in de voetsporen van 
bisschop Frans Schraven en gezellen met hun inzet seksueel geweld te voorkomen. Daartoe steunt 
de Stchtng twee bestaande projecten.

Project 1: 

mailto:info@mgrschraven.nl


Tijdens zomerkampen wordt het stripboek over bisschop Schraven ‘Post uit China’ door jongeren 
gelezen en besproken. Daarbij staat de vraag centraal: ‘Durf en wil jij ook ‘neen’ te zeggen net als 
bisschop Schraven als het aankomt op seksueel geweldd’ Financiile steun maakt het mogelijk deze 
zomerkampen van stripboeken te voorzien. 

Project 2: ‘Empowerment van vrouwen’ (leren voor zichzelf opkomen).
Het project wil vrouwen leren 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 
prevente van huiselijk geweld enz..

U kunt samen met de Schraven Stchtng het werk van bisschop Schraven c.s. helpen voort zeten.

Periodieke schenking
Schenken aan een goed doel met aan AN/I-status zoals de Mgr. Schraven Stchtng kan fscaal 
aantrekkelijk zijn. Een periodieke schenking (minimaal 5 jaar) kan fscaal aantrekkelijk zijn als u 
overweegt de Stchtng enkele jaren achter elkaar te steunen. Periodieke schenkingen zijn namelijk 
volledig afrekbaar. Vanaf 1 januari 2014 hoef u hiervoor niet meer naar de notaris, maar kunt u de 
schenking ook rechtstreeks met de Stchtng regelen via een schrifelijke overeenkomst. Het kan ook 
via een ‘betalingsvolmacht’, waarna het te doneren bedrag automatsch jaarlijks wordt afgeschreven.
Neemt u daarvoor contact op met de secretaris van de Mgr. Schraven Stchtng.

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

Secretariaat Mgr. Schraven Stchtng: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld, tel. 0455445419  
Website: www.mgrschraven.nl Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.commmgr.schravenstchtng
/ankrekening Mgr. Schraven Stchtng: NL74RA/O0148175341  /IC:  RA/ONL2U.  
Voorzien van de AN/I-status.    RSIN-mfscal nummer 8201 666 50

mailto:info@mgrschraven.nl
http://www.mgrschraven.nl/

