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--------------------------------------------------------------------------------------------------------Herdenkingsdienst van Mgr. Frans Schraven en gezellen
Zondag 11 oktober 2020 vond de jaarlijkse viering plaats van de
sterfdag van Mgr. Schraven en gezellen. De viering had een sober
karakter vanwege de Coronapandemie. Er waren 29 mensen
aanwezig. Celebrant was Henk de Cuijper CM en concelebrant
Vincent Wang SVD, die ook de preek hield. Mia Janssen-Brouwer
was lector. Organiste was Carola Hoedemakers.

De lezingen en tussen- of antwoordpsalm van zondag 11 oktober
2020 (28e zondag door het jaar) waren: Jesaja 15, 6-10a, Psalm 23,
Filippenzen 4, 12-14.19.20 en Matteüs 22, 1-14.
De preek vindt u hier in de bijlage link

In de viering werd speciaal gebeden voor de overleden vrienden van
de Mgr. Schravenstichting:
Mw. Weijs-Josten uit Bergen
Dhr. Dick Bakker uit Bosschenhoofd
Dhr. Vic Groetelaars CM uit Panningen
Dhr. Harry Berentsen uit Eindhoven
Dhr. Nico Nooren uit Breda

Het Gebed van de Nederlandse bisschoppen, om te bidden in deze
tijd van het coronavirus, werd voorgedragen:
God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting
in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen
ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij
bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U
geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de
gezondheidszorg en het openbaar bestuur. Dat zij uw nabijheid en zegen mogen
ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe
groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de
kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat
wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door
Christus onze Heer. Amen.

Wim Brinkmans maakte een TV opname van de H. Mis. Deze
opname is te zien op de website van de de Stichting Axideo,
bijgaand de link: https://youtu.be/IAxmDJHUfj8
Herdenkingsdienst van Mgr Schraven en gezellen in China
Op 8 oktober 2020, de nationale feestdag in China, een feestelijke
eucharistieviering in de kerk van Zhengding. Bijgaand het (foto)
verslag met groet van de priesters uit het bisdom van Zhengding.
link
Pelgrimsreis naar China
De situatie aangaande Covid-19 zal ook volgend jaar een grote
impact hebben op reizen. Het bestuur van de Mgr. Schraven
Stichting heeft besloten, na overleg met het Verbiestinstituut en het
Huis voor de Pelgrim, de Chinareis 2021 uit te stellen. Wij zijn wel
voornemens de reis in 2022 te maken, aangezien het dan 85 jaar
geleden is dat Mgr. Schraven en gezellen vermoord zijn.

Pelgrimswandeling “ Mgr. Schraventocht ”
Zaterdag 10 oktober 2020 werd de wandeling ter nagedachtenis van
Mgr. Frans Schraven gehouden van Lottum naar de
gedachteniskapel in Broekhuizenvorst en vandaar naar Maria-oord
O.L.V. der Bedrukten in Tienray. Vanwege de Coronapandemie was
de tocht gelimiteerd tot 20 deelnemers. Er namen 19 mensen deel.
Henk Erinkveld, namens de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden en
Mia Janssen-Brouwer, namens de Stichting Mgr. Schraven, leidden
de tocht. Opmerkelijk was dat mevrouw Toos In 't Zand-Lenssen op
haar verjaardag deelnam aan de tocht. Ze werd 86 jaar!

Het thema van de wandeltocht:
“ Waarheen je ook gaat, ga met je hele hart ” (Confucius)

De inleiding: Het leven nodigt ons uit om ons op weg te begeven, zonder angst
de ene voet voor de andere te zetten en steeds verder te gaan. Denken we aan
het verhaal in het boek Exodus over de Israëlieten die door de wildernis trokken,
niet wetend waar ze eten vandaan moesten halen en hoe lang hun reis zou
duren. Toen ze honger kregen liet God manna uit de hemel neerdalen, toen ze
dorst kregen, zorgde God ervoor dat ze water vonden. Als wij tijdens onze
levensreis problemen ondervinden, komt hulp, net als in dit Bijbelse voorbeeld,
ook vaak uit onverwachte hoek.

De deelnemers van de tocht waren onder de indruk van het verhaal
van Mgr.Schraven en gezellen. Bij de Mgr. Schravenkapel in de
parochiekerk van Broekhuizenvorst, was er veel waardering voor het
kunstwerk, van de priester-kunstenaar Jan Haen CssR, die de
marteldood uitbeeldde van de verdedigers van weerloze vrouwen.

Bij de kapel werd het volgende bezinningsgebed uitgesproken:
Mens ben je, mens met een hart,
mens in een wereld vol armoede en honger,
onrecht en geweld,
mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen,
zoveel dieren geen dieren mogen zijn.
Mens ben je, mens met een hart.
Strek je uit, laat zien wie je bent.
Heb het hart om een naaste te zijn,
om lief te hebben.
(Hans Bouma)

In Maria-oord O.L.V. der Bedrukten te Tienray staken de wandelaars
kaarsen op, onder meer voor Mgr. Schraven en gezellen en voor
onze vriend Vincent Hermans.

Nieuw Schravenpad – Noord – in ontwikkeling
In 2016 hebben we samen met de Rozenhof, de St.Landschap Horst
aan de Maas en de Dorpsraad Lottum de mooie wandelroute “Het
Schravenpad” kunnen realiseren. Deze wandelroute is een groot
succes. Veel mensen hebben deze wandeling van 10 km met veel
plezier gemaakt. Dit heeft ons op het idee gebracht om een nieuwe
wandelroute “Het Schravenpad Broekhuizenvorst” te ontwerpen.in
samenwerking met de Stichting Landschap Horst aan de Maas. Het
wordt een mooie wandelroute vanaf de Rozenhof, langs het
Schuitwater, Blue BerryHill, over het opengestelde gedeelte van het
landgoed “De Kolck” naar de kerk van Broekhuizenvorst. Vandaar
via Broekhuizen langs de Maas naar de Rozenhof in Lottum terug.
Langs de route komen zeven infoborden. De route wordt ongeveer
12 km. De knooppunten worden in deze route vernoemd. Vanwege
Maaswerken wordt de route aangepast. In 2022 willen we deze
wandelroute op feestelijke wijze openen.

Theaterspel “ Helse Liefde ”
Helaas zijn de repetities weer stilgelegd. De tweede golf Coronavirus
maakt het Roel Verheggen, regisseur, scriptschrijver, dirigent en de
50 zangers en spelers niet gemakkelijk.
De cijfers van de besmettingen zijn verontrustend en geeft onrust,
vandaar is besloten om voorlopig even niet te repeteren voor Helse
liefde. Al die onzekerheid en ergens ook angst zijn niet bevorderlijk
voor een fijn repetitieproces voor Helse liefde. De op 21 november
2020 geplande optreden in Panningen gaat niet door en ook de
andere optredens zijn afgelast. We gaan samen heel hard duimen
voor een betere tijd! Aan het eind van de periode van de laatste
coronamaatregelen zal het team kijken wat er eventueel weer
mogelijk is. Helse liefde gaat er zeker komen, we zullen alleen iets
meer geduld moeten hebben.

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

