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Foto's Harry Schraven

Op vrijdag 22-05-2020 had ik een afspraak bij mijn garage in
Blitterswijck. De winterbanden van mijn auto zouden worden vervangen
door snelle zomerbanden. Door de Coronamaatregelen kon ik niet binnen
in de wachtruimte van mijn garage. Ik kon wel buiten wachten met koffie,
maar ik besloot een wandelrondje door het dorp Blitterswijck te maken.
het is een mooi dorp gelegen aan de Maas. Momenteel is het buitengebied
aan het veranderen door het werk aan de rivier. De rivier de Maas krijgt
meer ruimte in tijden van hoog water.
Op mijn weg naar het buitengebied trof ik pastoor van Horne bij de
parochiekerk. Hij was zo vriendelijk om mij een privérondleiding door de
kerk te geven. Het is een mooie kerk met een lange historie, die zoals
bijna alle kerken aan de Maas tijdens de tweede wereldoorlog verwoest is.

De pastoor wees mij op een oude grafsteen naast de kerk, die toebehoort
aan familie van een voorouder van Mgr. Schraven. Het is een grafsteen
van een telg uit het geslacht Wijnhoven, gestorven in 1636.
Het was dus die ochtend een bijzondere vondst, die te danken was aan
een bijzondere ontmoeting in deze bijzondere tijd.
Harry Schraven, voorzitter Mgr. Schraven Stichting

Misverstanden zijn onvermijdelijk, maar zijn geen reden om de
dialoog te stoppen.
Een schitterende samenvatting van de relaties met China, in de publicatie
“Via dialoog bouwen aan een nieuwe zijdeweg”, geschreven door pater
Jeroom Heyndrickx cicm, verbonden aan de Verbieststichting, Katholieke
Universiteit Leuven.

De Verbieststichting opteert vanaf haar oprichting in 1982 een relatie van
samenwerking en wederzijdse waardering te ontwikkelen met China.
Talrijker en duidelijker dan de problemen zijn de signalen die de stichting
ziet als tekenen van de groeiende nieuwe relatie tussen China en het
Westen. Dialoog, stap voor stap, is de enige weg. Er groeit hoop. De
Ministers van Buitenlandse Zaken van China en van het Vatikaan
ontmoetten mekaar kort in Duitsland op 14 februari 2020. Ook al werd
daar niet over belangrijke punten onderhandeld, het was een historische
primeur en een positief signaal. Recentelijk, in maart dit jaar, zond het
Vatikaan mondmaskers naar China als teken van verbondenheid met het
Corona probleem waarmee China worstelde. En toen een maand later de
epidemie Italië en Europa overspoelde, zond China edelmoedig medische
hulp naar het Vatikaan en de kerk in Italië, Spanje en België. Dat was
eerder een ongekende uitwisseling van waardering en vriendschap.
Een kort overzicht van wat er gebeurde tijdens de ontmoetingen tussen
het Vaticaan en China, bijgaand de link naar het artikel in de Verbiest
Update nr.49:
https://www.kuleuven.be/verbiest/verbiestupdate/vbupd049 Engelse versie
link Nederlandse versie

Interactieve lezing
Op 19 juni jl. organiseerde SEDOS (Rome - Service of Documentation and
Study on Global Mission) een online seminar (een webinar) 'China Mission
Today'. De deelnemers –onder wie Harry Schraven, voorzitter van de Mgr.
Schravenstichting– kregen in de lezingen een overzicht van de historie
van de RK kerk in China. Ook de geschiedenis van de relatie van de H.
Stoel en Volksrepubliek China kwam uitgebreid aan bod. Met name de
inzet van de verschillende pausen in de afgelopen jaren werd toegelicht.
De overeenkomst van Paus Franciscus met de Chinese autoriteiten over
de benoeming van bisschoppen werd besproken. Ook de problemen die
kerk in China momenteel ondervindt, kregen uitgebreid aandacht. Tot slot
deed pater Jeroom Heyndrickx, CICM, van de Verbiest Foundation, een
oproep om juist nu er strubbelingen zijn, de dialoog met de Chinese
overheid te intensiveren. Dit webinar was een waardevolle informatiebron
om de positie van kerk in China te begrijpen.

Deken De Graaf Woutering van Horst naar Roermond
Deken Alexander de Graaf Woutering van het dekenaat Horst, waaraan
later ook de parochies van het voormalige dekenaat Helden werden
toegevoegd, krijgt een nieuwe functie. Hij wordt plebaan-deken van
Roermond en volgt Mgr. Rob Merkx op, die pastoor-deken van het
dekenaat Sittard is geworden. Alexander de Graaf Woutering is adviseur
van de Mgr. Schraven Stichting. Een persoonlijk woord van pastoor-deken
Alexander de Graaf Woutering is te vinden op website van de
Parochiefederatie Horst-Sevenum: http://parochiefederatie-horstsevenum.nl/nieuws-2/

Verder: de Mgr. Schraven gedenkkapel in de parochie kerk H. Naam
Jezus, aan de Kerkstraat 9 te Broekhuizenvorst, gemeente Horst aan de
Maas, is weer open.

Theaterspel
De agenda van “Helse Liefde” is door de coronacrisis aangepast. Voor de
leden van het theaterspel is het een onzekere tijd. Gelukkig mogen zij
langzaamaan weer wat meer doen, maar voor de koorzangers is het nog
niet duidelijk. Het RIVM heeft geadviseerd om eerst de uitslagen van
onderzoeken af te wachten over hoe het zit met verspreiding van het virus
door zangers. En dus zullen we nog even geduld moeten hebben.... *
De komende tijd gaat de regisseur Roel Verheggen gebruiken om liedjes
in te zingen. Voor zijn eigen koor, voor een ander project, voor
theaterkoor Easy and Free en voor Helse liefde.
Helse liefde gaat er komen, we zullen enkel wat geduld moeten hebben.
* Per 24.06.20 overheid: Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en
optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op
zeer korte termijn met een advies.

Personalia
Pieter en Ans Litjens zijn onlangs 50 jaar getrouwd. Zij zijn betrokken
leden van de parochie H. Naam Jezus te Broekhuizenvorst. Ook zetten zij
zich veelvuldig in voor de festiviteiten van de Mgr. Schraven Stichting.
Pieter is ook redacteur van de website Rondom de Vorstertoren
(www.vorstertoren.nl). Pieter en Ans, van harte gefeliciteerd met jullie
gouden huwelijk.

Foto Beate Helfricht, mgr. Schraven roos

Op 14 juni jl. is overleden Harry Berntsen, bijna 89 jaar oud. Hij –van de
Tilburgse Schraven tak– en zijn vrouw Thila waren zeer betrokken bij de
Mgr. Schraven Stichting. Harry heeft indertijd met zijn dochter Annet
meegeholpen aan de inrichting van de Mgr. Schraven gedenkkapel. Annet
maakte in 2006, met haar man, een reis naar China, langs de plaatsen
van Mgr. Schraven. In Chengtingfu, Zhending, ontving zij een boekje in
het Chinees over Mgr.Schraven en zijn medemartelaren. Een waardevol
document voor de Mgr. Schraven Stichting. Harry Berntsen, is geworden
tot geliefde in herinnering. Voor wie hij achterliet, sterkte en troost
toegewenst.
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