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Het bestuur van de stichting heeft in 2018 op de volgende wijze gewerkt aan de uitvoering 
van de  doelstellingen van de stichting, zoals die in de stichtingsakte  geformuleerd staan:

1. Het voorkomen van seksueel geweld en de bevordering van solidariteit met slachtoffers 
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. Op initiatief van
de Mgr. Schraven Stichting sloegen verschillende landelijke organisaties de handen ineen 
voor een jaarlijks terug te keren oecumenische middaggebed onder de noemer: ‘Verzet 
tegen geweld tegen vrouwen’. De bijeenkomst is op zaterdag 17 november gehouden in Den
Bosch.

2. Het bevorderen van de levenshouding van bisschop Schraven c.s. en het ontwikkelen en 
bevorderen van zijn gedachtegoed.
2.1. Lezingen: Lezingen zijn gegeven in Oudenbosch in het kader van het vastenactieproject 
voor China (samen  met Zr. Margreet Geerts) en op 30 augustus in Chauvaroche (Frankrijk). 
Op 7 oktober werd de jaarlijkse Mgr. Schravenlezing gehouden door pater Rob Hoogenboom
ofm onder de titel: ‘Op de vuist tegen verkrachting’. Deze lezing vond tevens plaats in het 
kader van de landelijke ‘Maand van de geschiedenis’. 

2.2. Scholenproject:
Er waren geen basisscholen die in 2018 een bezoek brachten aan de Gedenkkapel.

3. De oprichting van een gedenkmonument. 
De  gedenkkapel:  
In de kerk van Broekhuizenvorst is de Gedenkkapel een vitrine anders ingericht om 
wisseltentoonstellingen mogelijk te maken. Er wordt gewacht op de afronding van een kort 
filmpje over bisschop Schraven dat te zien zal zijn op een infozuil in de Gedenkkapel..

4. Studies, publiciteit en activiteiten
4.1. Studies: In januari brachten drie medewerkers van de Schraven Stichting een bezoek 



aan Rome voor nader overleg over de zaligverklaring. Er is een Italiaanse historicus 
aangetrokken die gaat meewerken aan het slotdocument.

4.2. Publiciteit:
4.2.1.Vanuit de Stichting zijn talrijke persberichten de wereld in gezonden naar aanleiding 
van diverse activiteiten en gebeurtenissen. Het Katholiek Nieuwsblad publiceerde een lang 
artikel over de herdenking van 7 oktober. 
4.2.3.  Het boekje van Jan Haen ‘Over mijn lijk’ werd heruitgegeven. Ook de flyer van de 
Mgr. Schraven Stichting is herdrukt. Een Duitse druk moet nog volgen.
4.2.4. Nieuwsbrieven: in totaal verschenen er in 2018 zes Nieuwsbrieven.

4.3. Activiteiten
4.3.1. Op 30 juni (ism. de Limburgse organisatie SPV) en 9 oktober is een wandeling 
georganiseerd langs het Schravenpad in Lottum.  
4.3.2. Op 10 mei is deelgenomen aan de Chinadag in Banneux en op 8 juli aan de ‘Chinadag’ 
in Ossendrecht.
4.3.3. De Gedenkkapel mocht belangrijke bezoekers  uit het buitenland ontvangen en wel uit
Brazilië, Costa Rica, China en Japan. Een ‘hoge’ gast was Tomaz Mavric, Generale Overste 
van de Lazaristen uit Rome.
4.3.4. Op 7 oktober vond in Broekhuizenvorst de jaarlijks herdenking plaats met een  
eucharistieviering gecelebreerd door pater Rob Hoogenboom ofm. Zeer bijzonder was de 
aanwezigheid van een groep Nederlanders met Chinese achtergrond onder begeleiding van 
een in Nederland werkzame Chinese priester.
4.3.5 Voor het eerst werd in Broekhuizenvorst ook stil gestaan bij de moord op bisschop 
Schraven tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei.
4.3.6. Diverse groepen en personen brachten een bezoek aan de gedenkkapel.
4.3.7. De website van de Mgr. Schraven Stichting werd in 2017 geregeld bezocht. Het laatste 
halve jaar door 1.884 personen. Belangstelling kwam vooral van Nederland, Belarus, Japan, 
Duitsland, Frankrijk, België en de Russische Federatie.

5.0.Voorwaardenscheppende activiteiten:
5.1. Het bestuur: Het bestuur vergaderde 3 keer. Tussen de bestuursleden is vaak via 
internet onderling overleg. Vanuit het bestuur is regelmatig vergaderd met betrokken 
personen en organisaties over tal van activiteiten. 
5.2. Door het bestuur werd een nieuwe websitehoster aangetrokken.
5. 3 Door het bestuur werden twee personen officieel tot ambassadeur benoemd, te weten 
Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond en Zuster Margreet Geerts uit Dordrecht.
5.4 Het bestuur kreeg een nieuw lid in de persoon van mevr. Mia Janssen uit Swolgen.

Het bestuur kan terugzien op een vruchtbaar werkjaar 2018.


