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--------------------------------------------------------------------------------------------------------Vincent Hermans treedt af als bestuurslid en secretaris van de
Mgr.Schravenstichting.

Wegens zijn ziekte heeft Vincent Hermans besloten om zijn bestuurslidmaatschap van de
Stichting neer te leggen.
Hij heeft al jaren samen met zijn vrouw Marja Grim historisch onderzoek gedaan naar het
leven van Mgr.Schraven en gezellen, wat resulteerde in een aanvraag tot zaligverklaring van
bisschop Frans Schraven en gezellen.
Vincent heeft aan de wieg gestaan van onze stichting en al jaren heel veel werk verricht, in
het bijzonder als secretaris. We zullen zijn inbreng node missen.
Ook heeft hij al 11 jaar de eindredactie van de nieuwsbrief van de stichting gedaan.
Het bestuur dankt hem voor al zijn werk.
Hij zal het zeker waarderen om een bericht te ontvangen:
Adres: Kloosterstraat 54

6369AE Simpelveld

Ook heeft Mw.Isabel Bakker-Schraven in december afscheid genomen van
het bestuur van de Mgr.Schravenstichting.
Zij heeft bij de oprichting van de stichting veel werk verzet en zij heeft een
waardevolle bijdrage geleverd aan de werkgroep memorabilia. Het bestuur
bedankt Isabel voor haar betrokkenheid en inzet.
Nieuwe bestuursleden Mgr.Schravenstichting:
Na het vertrek van Isabel Bakker-Schraven en Vincent Hermans kunnen we drie nieuwe
bestuursleden verwelkomen:

Lau Engels , geb. 25 augustus 1944, woont te Munstergeleen

Cia Schraven, geb. 23 mei 1953, woont te Den Haag: Cia is de nieuwe secretaris van de
Mgr.Schravenstichting

Lukas Schraven, geb. 1 januari 1988, woont in Boskoop.
Wij wensen deze nieuwe bestuursleden veel succes in onze stichting.

Theaterspel “Helse Liefde
De repetities voor het theaterspel zijn in volle gang. Er staan nu al 5
voorstellingen gepland:
21-11-20

Panningen in de kapel van de Heren Lazaristen

17-01-21

Neede/Eibergen

28-02-21

Venray in coproductie met de Schouwburg Venray

20-03-21

Bant (Noordoostpolder) in Bantseliek

02-10-21

Lottum in de parochiekerk

Bericht van de Superior Generaal van de Lazaristen uit Rome d.d. 3 februari
2020
De ordening binnen de katholieke traditie bepaalt dat voor een zalig- en heiligverklaring
een wonder nodig is. Alleen niet bij martelaren wat een zaligverklaring aangaat. Dit
laatste geldt dus ook voor de zeven Lazaristen Mgr. Frans Schraven en gezellen in
China. Voor hun heiligverklaring geldt het echter wél. Onlangs is in Panningen een brief
van de Generale Overste Tomaž Mavrič uit Rome gekomen, gericht aan de heren Tjeu
van Knippenberg en Wiel Bellemakers met de aansporing te laten bidden tot deze en
andere martelaren van de Congregatie. Hij schrijft dat de kerk de verhoring van zo’n
gebed tot de martelaren en ‘Dienaren van God’ (zoals Mgr. Schraven en
medemartelaren nu heten) met een genezing of een buitengewone en onverklaarbare
gebeurtenis als ‘een teken van God’ beschouwt. De Generale Overste vraagt om bij
verhoring een volledige documentatie toe te sturen aan de verantwoordelijke persoon in
de congregatie, de postulator Giuseppe Guerra in Rome. Dit kan via ons secretariaat.

Personalia:
We hebben afscheid moeten nemen van twee sympathisanten van onze stichting:
Dick Bakker, overleden te Roosendaal op 15 december 2019, echtgenoot van Isabel BakkerSchraven uit Bosschenhoofd. In de beginfase was hij enige tijd notulist van het bestuur.
Vic Groetelaars c.m., overleden te Panningen op 1 februari 2020. Hij was een trouw
bezoeker van de jaarlijkse Mgr.Schravenherdenking.
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