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Voorwoord van de voorzitter Harry Schraven

Foto Harry Schraven, Rome

Tijdens de Kerstdagen bespraken wij met onze Chinese schoondochter 
onze reis naar Wu Han in  april 2020. Voor  het visum van deze reis was 
een uitnodigingsbrief nodig van haar ouders.  Haar moeder  vertelde toen 
al dat er een mysterieuze longziekte heerste. Ze vond het niet verstandig 
dat we naar hen toe kwamen. Voor ons leek dat fenomeen nog een ver 
van mijn bed show. Kort daarna gingen zij in zelfisolatie die een kleine 
100 dagen zou duren. Nu pas mogen zij weer naar buiten. Gelukkig zijn zij
tot nu toe gezond gebleven.

Wie had kunnen bevroeden dat we nu hier voor dezelfde beproeving 
staan. In deze tijd van zelfisolatie moet ik regelmatig denken aan bisschop
Frans Schraven. Tijdens de Japanse bezetting zal hij zich ook geïsoleerd 
en eenzaam hebben gevoeld. Hij had immers de verantwoordelijkheid 
over zijn priesters, zusters en de vele Chinese vluchtelingen.
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Door de omstandigheden gedwongen heeft hij en hebben zijn gezellen  
hun leven gegeven voor zijn vrienden. Zeker zullen zij steun gevonden 
hebben in hun geloof in de Verrezen Heer.

Ik wens u allen toe dat u in navolging  van deze martelaren ook steun 
vindt in het Paasmysterie.  Ook hoop ik dat u gezond blijft in deze barre 
tijden.

Pasen - ter bemoediging -  

De dood en herrijzenis, verrijzenis of opstanding van Jezus is het centrale 
thema van de Pasen, dat in alle vier evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas 
en Johannes) van het Nieuwe Testament wordt verteld.

Foto Cia Schraven, Katholieke kerk Meighan, Xinzhou, China

Het paasfeest gaat niet op slot, ook al zijn alle publieke liturgievieringen 
afgelast. Gelukkig zijn er heel wat kerkdiensten terug te luisteren of zelfs 
live te kijken op internet. Op deze manier kunnen we in verbinding staan 
met elkaar.  

Kerkklokken in het hele land worden elke woensdag een kwartier geluid 
vanaf 19.00 uur. Dit na een oproep van de Raad van Kerken om "een 
boodschap van hoop en troost" te geven voor iedereen die te maken heeft
met het coronavirus.  

Eerste en Tweede Paasdag valt jaarlijks op de eerste zondag (en 
maandag) na de eerste volle maan van de lente. In de viering van het 
christelijke Pasen zijn symbolieken van oude lentefeesten opgenomen. 

Het ontwaken van de natuur na de winter. Kijk om je heen, en geniet daar
zoveel mogelijk van.

Theaterspel "Helse Liefde"

De regisseur Roel Verheggen van het theaterspel “Helse Liefde” schrijft:  
“Het Corona-virus heeft onze wereld op z'n kop gezet en drastische 
maatregelen waren noodzakelijk om erger te voorkomen. Geen Passion, 
geen repetities. Het is niet anders. Op dit moment is onze gezondheid het 
belangrijkste en blijkbaar heeft de natuur ingegrepen om de balans in de 
wereld te herstellen. We gaan weer eens waarderen wat we allemaal 
hebben.
Voor “Helse Liefde” betekent het dat vanaf maart tot 1 juni dit jaar de 
spelers en zangers niet meer repeteren. Dat betekent in 2020 geen 
uitvoeringen.  We hopen dat de eerste uitvoeringen volgend jaar zullen 
zijn in Panningen op 9 januari en in Eibergen op 17 januari.” 



Het bestuur van de Mgr. Schaven Stichting draagt bij deze de regisseur, 
spelers en zangers een warm hart toe, prima dat zij thuis oefenen en hun 
stem blijven trainen.

Drie nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Lau Engels (1944). Mijn opleiding – gymnasium (Rolduc-Kerkrade), 
filosofie en theologie (Heerlen, Roermond) en specialisatie Liturgische 
Wetenschappen (Rome, Leuven) - heb ik afgesloten met het behalen van 
het doctoraal examen (licentiaat) in genoemde discipline. Mijn pastoraal 
werk daarna heeft zich afgespeeld in meerdere settingen: als basispastor 
in verschillende parochies en als geestelijk verzorger in het categoriale 
pastoraat: voor somatische en psychogeriatrische patiënten in 
verpleeghuizen, voor bewoners van bejaardenhuizen en tenslotte voor 
mensen met een verstandelijke handicap. Sinds mijn pensionering werk ik
als pastor-vrijwilliger in een Zorgcentrum in Geleen, waar ik bewoners 
bezoek en diensten leid. 

Indertijd als pastor voor geestelijk gehandicapten heb ik goed contact 
onderhouden met collega-pastor Vincent Hermans. Via hem heb ik het 
verhaal over het leven en de dood van mgr. Schraven leren kennen. 
Verder door literatuur over hem te lezen, de permanente tentoonstelling 
in de kerk van Broekhuizenvorst vaker te bezoeken, twee maal de 
herdenkingsdienst in oktober met Vincent voor te bereiden en met mijn 
gregoriaanse Schola Sanctus Michael op te luisteren en tenslotte in het 
Missiehuis van de Lazaristen in Panningen over zijn levensverhaal te 
horen.

In tegenstelling tot de meeste bestuurders bestaat voor mij dus geen 
familieband met Mgr. Frans Schraven. Dit helemaal in de zin van Vincent 
die mij schreef dat ‘het initiatief voor de Stichting indertijd door familieleden is 
genomen, maar dat het nu veel breder moet getrokken worden’.

Mijn taak binnen het bestuur zie ik vooral als ondersteuning op 
theologisch en liturgisch vlak, maar ook als contactpersoon vanuit het 
bestuur met Marja Grim inzake de voortgang van de zaligverklaring van 
mgr. Schraven en gezellen en natuurlijk voor alle andere zaken die zich 
aandienen.

Cia Schraven (1953). Ik ben mijn loopbaan begonnen als 
bezigheidstherapeute in een psychiatrisch ziekenhuis en zorgcentra. Voor 
lange tijd werkzaam bij de rechtbank in Den Haag in verschillende 



functies, de laatsten als gerechtssecretaris en mediationfunctionaris. 
Daarnaast ben ik MfN-mediator. Vanaf 2010 ben ik mediator-vrijwilliger bij
de organisatie Bemiddeling & Mediation te Den Haag. Nu ben ik met 
pensioen. Mgr.Frans Schraven, was een heer-neef van mijn grootvader - 
de Tilburgse Schraven tak -. Op de foto draag ik een religieus kruisje uit 
China, dat Mgr. Schraven meebracht naar Nederland.

Lukas Schraven (1988). Ik ben de jongste zoon van Harry Schraven 
(voorzitter Mgr. Schraven Stichting) - de Limburgse Schraven tak -. Mijn 
vader heeft mijn interesse gewekt voor de Mgr. Schraven Stichting. Het 
beschermen van degenen die bescherming behoeven, onderdeel van het 
gedachtegoed van Mgr. Schraven, raakt mij als jonge vader van twee 
dochters. Het handelen hiernaar is zeker ook nu het Coronavirus heerst 
actueel ter bescherming van de mensen met een zwakke gezondheid. Als 
het jongste bestuurslid hoop ik een nieuw fris steentje bij te kunnen 
dragen binnen de stichting. 

Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Matterhornlaan 23, 5801 KH Venray
Website: www.mgrschraven.nl Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting
Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341 BIC: RABONL2U.
Voorzien van de ANBI-status.
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