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Het bestuur van de stictni ceef  n 2017 op de voliende w jze iewerkt aan de u tvoer ni 
van de  doelstell nien van de stictnin zoals d e  n de stictnisakte  ieformuleerd staan:

1. Het voorkomen van seksueel geweld en de bevordering van solidariteit met slachtofers 
van seksueel geweld.
Geld is ingezameld voor zomerkampen in China waarbij aan de hand van het Chinese 
stripboek over Mgr. Schraven,  seksueel misbruik aan de orde wordt gesteld. 

2. Het bevorderen van de levenshouding van bisschop Schraven c.s. en het ontwikkelen en 
bevorderen van zijn gedachtegoed.
2.1. Lez nien: Lezingen werden gegeven in Luik voor de ‘fraternité d’église Liège-Chine’ op 
15 maart, te Witem (7 november) en twee keer in Panningen (3 oktober en 2  november). 
Op 8 oktober vond de jaarlijkse Mgr. Schraven lezing plaats, verzorgd door twee personen 
over het thema: ‘De actuele betekenis van Mgr. Schraven en gezellen’. De inleidingen gaven 
Vincent Hermans en pater Jeroom Heyndrickx van het Verbiest Insttuut in Leuven.
2.2. Sicolenprojeit:
Er waren geen basisscholen die in 2017 een bezoek brachten aan de Gedenkkapel.

3. De oprichtng van een gedenkmonument. 
De  iedenkkapel:  
In de kerk van Broekhuizenvorst werd de Gedenkkapel afgerond met beveiliging en een 
automatsche deuropener. Voortaan is de kapel dagelijkse open tussen  .00 en 1..30 uur. Er 
werd opdracht gegeven voor het maken van een kort flmpje voor een infozuil.

4. Stud esn publ i te t en aitv te ten
4.1. Stud es: Op verzoek van Rome werden na een bezoek aan Rome in mei de laatste 
correctes aangebracht aan het dossier voor de zaligverklaring. In september kwam het 
bericht binnen dat het dossier en het gevoerde proces in Roermond door Rome is 
goedgekeurd. Er wordt nu gewerkt aan het slotdocument. Twee keer werd onderzoek 
gedaan in het Utrechts Archief over de in China vermoorde Nederlandse franciscaan pater 



Jan van Heel, nauw verbonden aan het verhaal van Mgr. Schraven c.s. Over hem werden de 
onderzoeksresultaten gepubliceerd in  een artkel.

4.2. Publ i te t:
4.2.1. In Hong Kong verscheen een artkel in het tjdschrif Tripod. In Rome verscheen een 
artkel in het tjdschrif Vincentana in diverse talen. 
4.2.2.Vanuit de Stchtng werden talrijke persber icten de wereld in gezonden naar 
aanleiding van de vele actviteiten en gebeurtenissen. Het landelijke dagblad Trouw stuurde 
een journalist naar de Mgr. Schravenherdenking op 8 oktober. Het Katholiek Nieuwsblad en 
het bisdomblad van Roermond besteedde enkele keren aandacht aan evenementen. 
4.2.3.  Aan een ceru tiave van het boekje van Jan Haen ‘Over mijn lijk’ wordt gewerkt. Ook 
de folder van de Mgr. Schraven Stchtng wordt herdrukt en ook uitgegeven in het Duits.
4.2.4. N euwsbr even: in totaal verschenen er in 2017 zes Nieuwsbrieven.

4.3. Aitv te ten
4.3.1. Op 28 mei en 7 oktober werd een wandel ni georganiseerd langs het Schravenpad in 
Lotum. Op   oktober volgde een pelgrimage langs het ‘Schravenpluspad’. 
4.3.2. Op 27 mei werd deelgenomen aan de Cc nadai in Banneux.
4.3.3. In het weekeinde van 2 /30 april bracht de pastoor van Zhengding een bezoek aan de 
Schravenkapel. Op 1  augustus bezochten Mgr. Ma Yinglin, Mgr. MengQinglu en professor 
Tan uit China de gedenkkapel.
4.3.4. Op 8 oktober vond in Broekhuizenvorst de jaarl jks cerdenk ni plaats met een 
feestelijke eucharisteviering geconcelebreerd door Mgr. Frans Wiertz, nuntus Mgr. Aldo 
Cavali en Mgr. Theo van Ruyven cm. uit Ethiopië en een groep Chinese priesters. Na afoop 
bracht de lokale fanfare een serenade.
4.3.5. Cc nare s: Op   september vond een voorbereidingsdag plaats voor de reis naar China.
De reis werd georganiseerd tussen 10 en 24 oktober met 1  deelnemers. Op 14/15 oktober 
werd door de pelgrims de moord in China herdacht samen met de Chinezen.
4.3... Op 25 oktober werd in Peking op de universiteit van Peking een ionferente 
georganiseerd over Mgr. Schraven. Een brief vanuit de stchtng werd daarbij voorgelezen.
4.3... Ass stente werd verleend bij de tentoonstelling van pater Jan Haen in de kerk van 
Broekhuizenvorst.
4.3.7. Diverse groepen en personen brachten een bezoek aan de gedenkkapel  en kregen 
daarbij uitleg door een gids. Er waren bezoekers uit Venray en Weesp en ook uit Duitsland 
en Hong Kong.

5.0.Voorwaardensiceppende aitv te ten:
5.1. Het bestuur: Het bestuur vergaderde 3 keer. Tussen de bestuursleden is vaak via 
internet onderling overleg. Vanuit het bestuur is regelmatg vergaderd met betrokken 
partjen over tal van actviteiten. 

Het bestuur kan teruiz en op een zeer vruictbaar werkjaar 2017.


