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MGR. SCHRAVEN STICHTING BESTAAT 10 JAAR. HISTORISCH OVERZICHT 

HOOGTEPUNTEN UIT HET JAAR 2013 

 
 
Op 23 maart te Panningen: 
 
Installatie van de kerkelijke rechtbank 

voor de zaligverklaring van bisschop Frans  Schraven en 

gezellen. 

 

 

 

 

Op zondag 10 maart jl. wordt in Gorinchem  tijdens de nationale stripdagen 

de Gabriël-prijs 2013 toegekend aan de Belgische striptekenaar Geert de 

Sutter voor zijn stripboek ‘Post uit China’ 

 

 

De kerkelijke rechtbank gaat aan de slag. Er worden getuigen 

gehoord in Panningen, Oudenbosch en Nijmegen. 

 

Op de foto de afgevaardigden vóór de basiliek in Oudenbosch. 



 

Promotiereis voor bisschop Frans Schraven in het Verre 

Oosten (Taiwan, Hong Kong en Macao) 

 

De boot naar Hong Kong. 

 

 

Dankzij een royale gift wordt in de Gedenkkapel speciale 

verlichting aangelegd. 

 

 

 

Het stripboek ‘Post uit China’ verschijnt in het Chinees. 

 

 

In Rome bepleit Bisschop Wierts van het 

bisdom Roermond om Mgr. Schraven 

patroonheilige te maken voor de strijd tegen 

seksueel misbruik. 

 

 

HOOGTEPUNTEN UIT HET JAAR 2014 

 

 
Op Vrijdag 3 januari vindt te Panningen de afronding plaats van de eerste fase van het 

zaligverklaringproces.  Een dossier van meer dan 1000 pagina’s wordt naar Rome gestuurd. De 

kerkelijke rechtbank wordt opgeheven. 

 

 

 

 

 



 

Cultuurprijs voor de mgr. schraven 

stichting. 

Op zondag 18 mei mag het bestuur 

van de stichting een prijs in ontvangst nemen voor: ‘haar vele succesvolle initiatieven om 

leven, werk en marteldood van Mgr. Schraven en gezellen onder de aandacht te brengen 

van een breed publiek’.  

 

Pelgrimsreis naar China 16 – 28 oktober 2014 

 

 

 

 

 

Conferentie over de massamoord van Zhengding op de universiteit van Shijiazhuang op 28 

en 29 november 2014. Vanuit Nederland leveren drie personen een bijdrage met als titels: 

‘Het grote stilzwijgen rond de massamoord’, ‘Mistbanken rond de massamoord’ en ‘De 

Vincentiaanse spiritualiteit van de martelaren’.  Op 31 oktober keren de 10 Nederlandse 

deelnemers weer naar huis terug.   

 



 

Conferentie op de universiteit van Shanghai in november 

over bisschop Frans Schraven en gezellen.. 

 

 

 

HOOGTEPUNTEN  UIT HET JAAR 2015 

 

 
Op 14 maart wordt in Broekhuizen 

onder grote belangstelling het 

eerste boek van de reis naar China 

door de auteur pater Jan Haen aan 

bisschop de Jong overhandigd, zelf 

deelnemer aan de Chinareis. 

 

 

 

 

 

BIDPRENTJE VOOR BISSCHOP SCHRAVEN EN 

MEDEMARTELAREN 

Er verschijnt een bidprentje in diverse talen. Vanuit 

verschillende hoeken van de wereld is hierom gevraagd. Het 

prentje verschijnt in een oplage 

van 4.000 ex. in het Engels, Frans, 

Duits, Italiaans en Nederlands. In 

de bisdommen Roermond en 

Breda ontvangen alle parochies 

een aantal exemplaren. 

Een erepoort met de Chinese 

naam van bisschop Schraven wordt in de Gedenkkapel 

aangebracht. 



In de omgeving van Broekhuizenvorst wordt 

bewegwijzering aangebracht, verwijzend naar de 

Gedenkkapel. 

 

In september volgt een promotiereis naar Polen, 

deelname aan een conferentie in Warschau en onderzoek 

in het archief van Krakau. 

 

HOOGTEPUNTEN UIT 

HET JAAR 2016 

 

In Lottum, de 

geboorte- 

plaats van 

bisschop 

Schraven 

wordt een 

wandelpad van 10 km ontwikkeld van het 

centrum naar zijn geboortehuis Kaldenbroek en terug. 

  

 

 

Bij het geboortehuis van bisschop Frans 

Schraven wordt een kruis geplaatst met een 

gedenksteen en een bord met tekst en uitleg. 

 



 

Op 26 juni volgt de onthulling van het 

Schravenpad door bisschop de Jong. 

 

 

 

 

De Mgr. 

Schraven-

roos wordt 

door 

burgemees-

ter van Rooy 

van de 

gemeente 

Horst aan de Maas met rozenwijn gedoopt. 

 

 

Een handzaam boekje bij het Schravenpad wordt uitgegeven in 

het Nederlands, Engels en Duits. 

 

 

 

 

 

HOOGTEPUNTEN UIT HET JAAR 2017 

 

In Rome ontvangt paus Franciscus uit handen van 

de pastoor van Zhengding het gebedsprentje 

van Mgr. Schraven en gezellen in het Italiaans. 

 

 



 

In augustus brengt Mgr. Ma, de voorzitter van de Chinese 

bisschoppenconferentie een bezoek aan de Gedenkkapel van 

Mgr. Schraven en gezellen en biedt een cadeau aan. 

  

 

 

 

Op zondag 8 oktober wordt de 80ste verjaardag van de moord op 

bisschop Frans Schraven herdacht, samen met de pauselijke 

nuntius Mgr. Aldo Cavalli, bisschop Frans Wierts van Roermond en 

bisschop Theo van Ruyven cm, bisschop in Ethiopië. 

 

 

 

 

 

 

Ook in China wordt voor het eerst officieel de moord herdacht 

en een echt beeld van bisschop Schraven onthuld. 

 

 

 

 

 

Van 10-24 oktober wordt door een groep pelgrims 

van 19 personen een reis naar China gemaakt. 

Hoogtepunt was ongetwijfeld de herdenking van 

de moord op bisschop Schraven, samen met vele 

Chinese gelovigen. 



 

 

Op 25 oktober volgt op de universiteit van Peking een conferentie over het bloedbad van 

Zhengding in 1937. 
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