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1. THEATERVOORSTELLING OVER BISSCHOP SCHRAVEN CS.

Al langere tijd speelde het bestuur van de Mgr. Schraven met de vraag: ‘Hoe kunnen we het verhaal 
van bisschop Schraven en gezellen nog verder uitdragen’.  Er is een nu een Gedenkkapel, maar daar 
moeten mensen zelf naar toe komen. Men moet al weten dat die kapel bestaat.
In januari kwam het bestuur met enkele bondgenoten (Stichting Zusterwerk in Den Bosch en het 
Vincent de Paul Centrum in Nijmegen) bij elkaar samen met de musicus Roel Verheggen uit Boxmeer.

Roel heeft verschillende theaterspelen op zijn naam staan, zoals de Mariapassie,
waarmee hij anderhalf jaar lang Nederland doorkruiste om geld in te zamelen 
om bedevaarten naar Lourdes mogelijk te maken. Het werd een groot succes.
Het toeval (?) wil dat Roel zelf geboren en getogen is in Lottum, de 
geboorteplaats van Frans Schraven. Hij voelde zich mede daardoor zeer 
gemotiveerd om een stuk te schrijven voor zijn oud-dorpsgenoot. Dankzij zijn 
enthousiasme en zijn goede ideeën kon het bestuur zich snel vinden in het plan 
en werden snel de eerste stappen gezet om dit nieuwe project te realiseren. 
Een projectplan en begroting werden opgezet. Een ‘meedenkgroep’ rond Roel 
kwam al enkele keren bij elkaar om over de inhoud van het stuk na te 
brainstormen. Er wordt voortvarend te werk gegaan. Inmiddels is Roel 
begonnen aan het schrijven het script. Het bestuur is ingenomen met deze 

ontwikkeling. ‘Een pretentieus plan’, zo verwoordde iemand het. Het bestuur schrikt er niet voor 
terug, getuige de Gedenkkapel die menigeen ook niet voor mogelijk gehouden had.

Handen en voeten gevraagd: 
Om het project handen en voeten te geven, zijn er heel wat vrijwilligers nodig die een steentje willen 
bijdragen. We laten Roel zelf aan het woord in de volgende oproep:

Hallo!
Mijn naam is Roel Verheggen en ik mag in opdracht van de Mgr. Schraven Stichting het script 
schrijven en de regie doen voor een theatervoorstelling waarin het verhaal van Mgr. Schraven wordt 
verteld, maar waarin ook geweld tegen vrouwen centraal staat. Ik heb er heel veel zin in! Met een 



kleine commissie zijn we druk bezig met de voorbereidingen en een eerste oproep voor spelers en 
zangers is al gedaan. Als het goed is kunnen we eind dit jaar beginnen met repeteren.
Natuurlijk is het opzetten van een dergelijke voorstelling een hele klus en dit is niet mogelijk zonder 
de inzet van vrijwilligers. Daarom hierbij een oproep om je aan te melden om mee te helpen met dit 
geweldige project.
We zoeken vrijwilligers voor:
- PR: denk aan contacten met kranten en weekbladen, poster en flyer, programmaboekje, regelen 
drukwerk.
- Decor: we gaan niet met enorme decorstukken werken, maar hebben wel enkele handige 
vrijwilligers nodig (evt. ook voor vervoer!).
- Catering: mensen die tijdens repetities en uitvoeringen helpen met koffie/thee etc.
- Productieleiding: 2 mensen die tijdens de uitvoeringen de gang van zaken in de gaten houden;
- Regieassistent: iemand die mij als regisseur ondersteunt voor wat betreft aantekeningen maken 
tijdens repetities, medeaanspreekpunt voor spelers/zangers.
- Fondsen – en sponsorcommissie: actief aanschrijven van fondsen en werving van sponsors.

En monden gevraagd:
Ik heb op Facebook gezet:
Voor een kleinschalige theatervoorstelling zijn we op zoek naar zangers/-essen/spelers!
In opdracht van de Mgr. Schraven Stichting wordt door Roel Verheggen een script geschreven en 
voorstelling geregisseerd waarin het bijzondere verhaal van missionaris Frans Schraven centraal 
staat. Maar dat niet alleen: er wordt een koppeling gemaakt naar het nu en in het bijzonder wordt er 
stilgestaan bij geweld tegen vrouwen. De voorstelling wordt omlijst met hedendaagse popmuziek. 
We zijn op zoek naar zangers en/of spelers die met ons deze bijzondere voorstelling willen maken.
Repetities gaan plaatsvinden in de buurt van Venray/Boxmeer, ongeveer tweewekelijks en starten in 
januari 2020. Repetitiedag en -tijd in overleg met spelers/zangers (waarschijnlijk zaterdag 
overdag/vrijdagavond).
We zoeken mensen die ervaring hebben als zanger/zangeres, zowel koorzangers als solisten.
Uitvoeringen vinden plaats eind 2020/begin 2021. Aantal en plaats nog niet geheel bekend. Heb je 
interesse? Meld je dan aan!

Afbeelding: De negen martelaren, ontwerp door pater Jan Haen CssR voor de kerkdeur van Zhengding. Meer hierover in de 
volgende Nieuwsbrief.

We houden in het najaar een informatieavond voor alle belangstellenden om iedereen te informeren 
over dit project en het tijdspad ervan.
Zoals je ziet is alle hulp welkom. Aanmelden als vrijwilliger voor dit bijzondere project is mogelijk bij 
de Mgr. Schraven Stichting.
Alvast bedankt!

Hartelijke groet,
Roel Verheggen

Ondertussen hebben zich al diverse personen gemeld die mee willen doen! Aarzel niet te lang.
Hebt u verder zelf ideeën, suggesties, kent u fondsen of plaatsen waar opgetreden kan worden, laat 
het weten. We zijn er u dankbaar voor. De hulpbisschop van Roermond, Mgr. de Jong verwoordde 
het aldus: ‘Als jullie dit project realiseren, staan alle kerken in ons bisdom er voor open’. Het heeft bij 
hem een snaar geraakt. Bij u ook?

2.PROGRAMMA MGR. SCHRAVENHERDENKING NAJAAR 2019

Zaterdag 6 oktober: Fietstocht langs het Mgr. Schravenpad



Zondag 13 oktober: 
10.30 uur plechtige herdenking van de marteldood van bisschop Schraven en gezellen tijdens de 
eucharistieviering in de kerk van Broekhuizenvorst, samen met in België en Nederland wonende 
Chinezen.

12.00: gezamenlijke lunch

13.30: Mgr. Schravenlezing: ‘Is de paus  gek geworden?’.
Pater Jeroom Heyndrickx van het Verbiest Instituut in Leuven reageert op het verwijt dat de paus 
geen afspraken met China had moeten maken, nu religies en gelovigen het in dit land steeds 
moeilijker krijgen. ‘Hoezo, heeft de paus zo iets kunnen doen, juist in deze tijd’? Is een veel gehoorde 
opmerking.

16 november: 14.00 uur 
Oecumenische gebedsmiddag rond het thema: “Geweld tegen vrouwen’. 
Plaats: Titus Brandsma Memorial te Nijmegen.

Concrete informatie volgt nog.

3. ONTMOETING MET CHINESE BISSCHOPPEN

(grotendeels ingekorte overname uit Verbiest Update nr. 48 2019)

 Vijf bisschoppen uit China, behorend tot de leiders van de kerk in China, brachten van 16 tot 19 juli 
een bezoek aan België. Ze gingen in op de uitnodiging van Kardinaal Jozef De Kesel (bisdom 
Mechelen) voor 4 dagen uitwisseling en pastoraal bezoek aan de Kerk in België. Het bezoek werd 
georganiseerd door het Verbiest Instituut van de KU Leuven. Op 16 juli 2019 concelebreerden ze in 
de kathedraal van het bisdom Antwerpen en bezochten het Centrum van St. Egidio. De bisschoppen 
gingen op bedevaart naar het graf van Sint Damiaan in Leuven en daarna bezochten ze de faculteit 
theologie van de Leuvense universiteit en haar bibliotheek. De vijf bezoekende bisschoppen 
bezochten verder de twee centra van de Verbiest Stichting in Leuven met name het Verbiest instituut
KU Leuven dat zich engageert in academisch onderzoek van de geschiedenis en de huidige situatie 
van de Katholieke Kerk in China en eveneens het Chinees College dat pastorale samenwerking en 
uitwisseling bevordert met de Kerk in China. Het hoogtepunt van de bezoeken was voor de 
bisschoppen het bezoek bij Kardinaal De Kesel die hen had uitgenodigd in Mechelen. De bisschoppen
hebben Kardinaal De Kesel vriendelijk uitgenodigd om dit of volgend jaar China te bezoeken op een 
moment dat past in zijn agenda. 

Drie Nederlandse Lazaristen kwamen speciaal vanuit Nederland naar Leuven samen met een 
delegatie van tien bestuursleden en vrienden van de Bisschop 
Schraven Stichting om de bisschoppen te verwelkomen maar 
vooral om met hen hun belangrijk project te delen van de 
zaligverklaring van bisschop Schraven en acht andere 
missionarissen uit Nederland, Oostenrijk, Polen en Frankrijk die 
vermoord werden in Zhengding (Hebei, China) door het Japanse 
leger in 1937, omdat zij weigerden Chinese vrouwen over te 
leveren, die hun toevlucht hadden gezocht in de kerk, op de 



vlucht voor Japanse soldaten die kort voordien de stad Zhengding hadden veroverd. 

Het verhaal van deze westerse missionarissen, 
die hun leven gaven om de Chinese vrouwen te 
beschermen tegen de agressieve Japanse 
soldaten maakte een diepe indruk, niet alleen 
op de bisschoppen maar op alle aanwezigen. Ze
luisterden in stilte, diep ontroerd en zich 
afvragend hoe het mogelijk was dat deze 
historische feiten gedurende zoveel jaren 
verborgen werden gehouden voor de wereld 
totdat onloochenbare feiten ontdekt werden. 
In de uitwisseling tussen de bisschoppen en de 

aanwezigen, werd iedereen geraakt door het getuigenis van pater Wiel Bellemakers hoe hij als 
tienjarige jongen al geld inzamelde voor de kerk in China. Een liefde voor de kerk in China die nooit 
meer verdween, integendeel zich alleen maar verdiepte met deze ontmoeting in Leuven als een van 
de hoogtepunten. Frappant. Slechts één bisschop had ooit over dit verhaal gehoord. Er volgde vanuit 
de Chinese bisschoppen een duidelijke bevestiging en steun voor dit project. Ze boden het bestuur 
van de Schraven Stichting hun hulp aan.

Verder werden Luik en Banneux bezocht . Op zaterdag 20 juli 2019 gingen de bisschoppen naar 
Duitsland voor een bezoek van 4 dagen. Van daar kwamen ze terug naar Brussel voor een bezoek aan
Scheut (Anderlecht), het moederhuis van de missionarissen van Scheut (cicm) om op bedevaart te 
gaan naar het graf van Theofiel Verbist, stichter van Scheut, die in 1868 gestorven is als missionaris in
China. 

Na terugkomst in China gaven de bisschoppen een reisverslag uit, een verslag met een boodschap. 
De concelebratie met de kardinaal van België betekende voor hen na zeventig jaar van isolement een
invoegen in de universele kerk. Een gebeurtenis van formaat dus. 

De gasten bij het standbeeld van 
Theofiel Verbiest bij het Chinees 
College in Leuven.

4.TWEE GELAUWERDE 
STRIPAUTEURS GEÏNTERVIEWD 
DOOR TERTIO

06/08/2019



Het Vlaamse christelijk opinieblad Tertio heeft twee door Kathostrip gelauwerde stripauteurs 
geïnterviewd: de Belgische stripauteur Geert De Sutter (1964) en zijn Nederlandse vakgenoot Arjen 
Niezen (1982). Beide wonnen zij de afgelopen jaren de Gabriëlprijs voor de beste religieuze strip. De 
Sutter in 2010 met De Verre Bestemming over zuster Marie-Adolphine en in 2013 met Post uit 
China over de Nederlandse Lazarist Frans Schraven. Niezen won de Gabriëlprijs  in 2016 met De 
Kleine Pelgrim, een bewerking van De Christenreis uit 1688 van de Engelse prediker John Bunyan.
In het interview beantwoorden beide auteurs de vragen:

 Vanwaar hun belangstelling voor strips?
 Welke opleidingen hebben jullie doorlopen?
 Hebben jullie een favoriete stripfiguur en stijl?
 Wie is jullie grote voorbeeld?
 Hoe werken jullie?
 Hoe kwam men bij jullie terecht voor jullie prijswinnende strips?
 Welke projecten hebben jullie op stapel staan?
 Welke religieuze strip zouden jullie nog willen maken?
 Welke rol speelt het geloof in jullie leven?

De interviews verschenen in het nummer van 31 juli 2019 (nr. 1.016-1.017) van Tertio. 
Kijk eventueel ook op: http://www.kathostrip.com

5. KORTE BERICHTEN:

Lezing in Tilburg: 
In Tilburg ontmoetten allerlei organisaties die geïnspireerd worden door de spiritualiteit van Vincent 
de Paul elkaar tweejaarlijks. Op 19 maart werd de Mgr. Schraven Stichting uitgenodigd om te komen 
vertellen over bisschop Schraven en het werk van de stichting. Na de lezing was er helaas geen tijd 
voor een uitwisseling. Wel spraken enkele personen de inleider tijdens de pauze aan: ‘Waarom horen
wij dit verhaal nu pas?’. ‘Dit voorbeeld is net wat we juist in deze tijd nodig hebben’. ‘Hoe moet ik 
reizen om de Schraven Gedenkkapel te kunnen bezoeken?’ Een duidelijk teken dat de inleiding bij 
het zeer aandachtige publiek iets heeft opgeroepen.

Lezing en kruisweg in Wavreumont (B)
Op Goede Vrijdag 19 april werd in de priorij van het klooster van de paters Benedictijnen in het korte 
het verhaal over bisschop Schraven en medebroeders verteld. Deze inleiding werd vervolgd met de 
‘kruisweg’ van Mgr. Schraven, verbonden met die van Jezus op Goede Vrijdag. Na afloop viel er een 
oorverdovende stilte, zo was men onder de indruk. Reacties volgden: ‘Ik ben diep geraakt’ en ook ‘Dit
verhaal hebben we net nu nodig in deze tijd van seksueel misbruik ook in de kerk. Het toont dat de 
kerk daarnaast ook een ander gezicht heeft’.

Gesprek met bisschop Smeets
Op woensdag 10 april vond in Roermond een ontmoeting plaats met de nieuwe bisschop van 
Roermond, Mgr. Harrie Smeets en een stevige delegatie van het bestuur van de Mgr. Schraven 
Stichting, aangevuld met een vertegenwoordiger van de heren Lazaristen. Het doel was de nieuwe 
bisschop te informeren over de stand van zaken. De bisschop was onder de indruk van alle 
ontwikkelingen en zegde na afloop toe het beleid van zijn voorganger Mgr. Wiertz te zullen 
voortzetten. Het bestuur hoopt op een vruchtbare samenwerking in de toekomst.

Tentoonstelling in Zonhoven (B)

http://www.kathostrip.com/


Op vrijdag 5 april werd in het Belgische Zonhoven een expo geopend onder de titel ‘Moderne 
Miniaturen’ met kunstwerken van Geert de Sutter, bekend van het stripboek ‘Post uit China’ over 
Mgr. Schraven en gezellen in China. In de uitnodiging staat te lezen: ‘Geert de Sutter maakt al 
jarenlang strips en illustraties. Recent werkt hij, net als monniken in de oude scriptoria van 
middeleeuwse abdijen, minutieus aan moderne miniaturen, interpretaties van eeuwenoude thema’s,

in een eigen(tijdse) stijl’.  Bij deze tentoonstelling met 
een greep uit 30 jaar tekenkunst, was duidelijk te zien 
hoe veelzijdig Geert op zijn vakgebied is. Verschillende 
prachtige miniaturen trokken bijzondere aandacht. In 
een aparte vitrine werd de ontwikkeling weergegeven 
van schetsen voor het stripverhaal van Mgr. Schraven. 
Ook waren voorwerpen te zien die voor het 
stripverhaal zijn gebruikt. Verschillende grote originele 
pagina’s uit het stripboek lagen te koop. 
Hij laat in een mail weten: ‘Ik ben er nog steeds trots op

en bewaar er (ondanks de gebruikelijke moeilijkheden, niets gaat van zelf) de beste herinneringen 
aan over’.
De tentoonstelling werd geopend door de schepen (wethouder) van Zonhoven. Bij zijn vertrek wilde 
hij ook iets van Geert kopen. En natuurlijk werd dit het stripboek over Mgr. Schraven

 

Geert richt de vitrine in.       Voorwerpen die hij gebruikte bij het stripboek.

Wandeling langs het Mgr. Schravenpad:  Op zaterdag 16 juni trok een groepje wandelaars langs het 
Mgr. Schravenpad van Lottum naar Broekhuizenvorst. De leiding was in handen van Harry en Els 
Schraven. Het pad was uitgezet langs een nog te realiseren uitbreiding op aansluiting van het al 
bestaande Schravenpad in Lottum dat van de kerk naar het geboortehuis van Frans Schraven loopt. 

Harry schrijft: ‘Op vaderdag hebben we met een groep van 7 mensen het nieuwe gedeelte 
van het Schravenpad gelopen. Het was schitterend wandelweer. Dus oproep aan allen om 
volgend jaar mee te lopen’.

Lezing in Broekhuizenvorst: 
Op 17 juni heeft voorzitter Harry Schraven een lezing gegeven voor de studieclub van Limburgse 
werkgevers in ´Ald Vors” in Broekhuizenvorst. Na de lezing gaf de deken van Horst, Alexander de 
Graaf Woutering, een rondleiding op het kerkhof en in de kerk.



In de Schravenkapel lichtte de voorzitter het kunstwerk van Jan Haen toe en sprak hij ook over de 
contacten met Chinese katholieken.
De werkgeversclub was onder de indruk van het verhaal van bisschop Schraven. Ook spraken ze de 
bewondering uit over de activiteiten van de stichting. Het stripboek “Post uit China” vond gretig 
aftrek. De voorzitter van deze studieclub Marcel Walda schreef een woord in het gastenboek van de 
kapel.

Lezing in Baarlo:
Op 17 juni werd een lezing gegeven in de parochiezaal van Baarlo. De inleider riep in herinnering hoe 
hij als jonge jongen samen met zijn zus hun beider peettantes moest gaan bezoeken. Per fiets werd 
de tocht afgelegd naar Steyl, waar de jongste zus van bisschop Schraven woonde en daarna via de 
veerpont naar Baarlo waar een andere zus van de bisschop leefde. ‘Het dorp Baarlo heeft daarom 
een bijzondere relatie met bisschop Schraven’. Na de inleiding werd met grote aandacht geluisterd. 
Vooral het einde raakte aanwezigen toen het verhaal van Mgr. Schraven en gezellen werd 
voorgesteld als een modern Paasverhaal: ‘Dood brengt leven voort’. Na de pauze volgde een 
geanimeerd gesprek. Aanwezigen toonden hun tevredenheid met woorden: ‘Een boeiende avond’.
Enkele aanwezigen besloten meteen de volgende dag per fiets de Gedenkkapel van Mgr. Schraven te 
bezoeken.

Mgr. Schraventuin in Rome

In het najaar werden Mgr. Schravenrozen vanuit Lottum naar Rome gestuurd voor de daar 
ontwikkelde Mgr. Schraventuin. De rozen omlijsten een kruidentuin van asielzoekers. Ze staan in 
bloei zo blijkt uit deze foto die vanuit Rome werd toegestuurd. Blijkbaar is de grond vruchtbaar. Maar
niet alleen in de tuin prijken de rozen. Ze werden ook in potten neergezet aan de ingang van het 
Generalaat. Men toonde zich zeer in zijn schik met deze prachtige Mgr. Schravenrozen uit Lottum.
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