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JAARVERSLAG 2021 

Het bestuur van de stichting heeft in 2021 op de volgende wijze gewerkt aan de uitvoering 

van de doelstellingen van de stichting, zoals die in de stichtingsakte geformuleerd staan. 

2021 was het tweede jaar van de Covid-19-pandemie.  De bestuursleden bleven , ondanks perioden 
van maatregelen, zoeken naar alternatieven om de doelstellingen van de Stichting te behalen met 
aanpassingen en uitstel naar het volgend jaar. 

1. Het voorkomen van seksueel geweld en de bevordering van solidariteit met slachtoffers 

van seksueel geweld. 

1.1 Een van de hoofddoelstellingen van de Mgr. Schraven Stichting is aandacht vragen voor het 
vraagstuk van geweld tegen vrouwen. In de Nieuwsbrieven, de website en op de Facebookpagina van 
de Mgr. Schraven Stichting zijn relevante onderwerpen gedeeld.  

1.2 Het bestuur heeft eerste verkenningen uitgevoerd om lokale projecten te benaderen, rondom 
het thema seksueel geweld, die tezamen met het geplande theaterspel “Helse Liefde” over het leven 
van Bisschop Frans Schraven handelen. “Helse Liefde”  is een theaterspel in een moderne vorm met 
bekende popsongs die prachtig passen bij het verhaal. Verder wil het bestuur daarbij invulling geven 
aan ondersteuning van de lokale projecten in de vorm van aandacht, nazorg en geldelijke bijdragen.  
Ook hulpverleners, docenten en jongeren worden hierbij betrokken. Een idee is geopperd om het 
muziekspel op te voeren in een vrouwengevangenis. 
Het Coronavirus heeft het Roel Verheggen, regisseur van het theaterspel, en de ruim 40 zangers en 
spelers lange tijd niet gemakkelijk gemaakt. Zij zijn begin november met enthousiasme weer live 
gaan repeteren, zij het kort, tot de nieuwe Covid-19 maatregelen eind van het jaar van kracht 
werden. De zorg voor de mensen staat voorop, de theaterspel spelers en zangers bleven solidair aan 
elkaar. 
 
1.3 Op de herdenkingsviering van de 84ste sterfdag van Mgr. Schraven te Broekhuizenvorst op 10 
oktober heeft mevrouw Dr. Marian Geurtsen, een lezing gegeven met als titel '#Metoo op de 
heiligenkalender. Seksuele intimidatie in de levensverhalen van (vrouwelijke) heiligen'.  

2. Het onder de aandacht brengen van de levenshouding van bisschop Schraven c.s. en het 
ontwikkelen en bevorderen van zijn gedachtegoed. 

2.1. Lezingen: Het Oecumenisch Middaggebed ‘een litanie van hoop’, een viering tegen geweld tegen 
vrouwen’ in de Lutherse Kerk in Breda gepland op 20 november is op basis van de afgekondigde 
Covid-19 maatregelen uitgesteld naar 2022. Het Oecumenisch Middaggebed is een samenwerking 
met Zusterwerk, Zinsverband, Mgr. Schraven Stichting, Vincent de Paul Centre Nederland en Ekklesia 
Breda 



2.2  Scholenproject: de scholen zijn grotendeel gesloten en aangepaste maatregelen zijn afgekondigd 
vanwege de Covid-19 maatregelen. Er zijn geen projecten uitgevoerd.  

2.3. In algemene zin worden een ziekenhuis, bejaardenhuizen en projecten voor vrouwen in China 
geldelijk ondersteund.  
 
3. De gedenkkapel:  

3.1 De eigendommen van de stichting in de Mgr. Schraven gedenkkapel in de R.K. Parochiekerk te 
Broekhuizenvorst worden digitaal, met een eigen account, ingevoerd bij Kerkcollectie 
Catharijneconvent. Aanleiding was dat het Inventarisatieproject roerend erfgoed in de kerken in 
Limburg in 2021 wordt afgerond. De leden van de werkgroep memorabilia/ gedachtenismonument, 
hebben al vele eigendommen beschreven en gearchiveerd.  Omstandigheden maakte dat de leden 
de digitale invoering nog niet hebben uitgevoerd.   

4. Studies, publiciteit en activiteiten 

4.1 Studies:  
4.1.1 De slotfase van het proces van de zaligverklaring van Mgr. Frans Schraven is ingezet, het 
theologisch commentaar is klaar.  In april en mei zijn laatste correcties aangebracht in de Positio Super 
Martyrio. In juni jl. resulteerde dit in een omvangrijk boekwerk voor ten eerste een beoordeling van de 
geschiedkundigen verbonden aan het Vaticaan. Voor het proces van de zaligverklaring van Mgr. 
Schraven is vanuit het Vaticaan het bericht gekomen dat de slotfase kan worden ingezet. De Mgr. 
Schravenstichting is niet de rechthebbende om het nieuws in de openbaarheid te brengen. De 
postulator stelt de actor, d.w.z. de Lazaristen in Panningen, op de hoogte van de voortgang. De 
archiefstukken Zaligverklaring gaan compleet naar de Lazaristen in Panningen.  
 
4.1.2 Het plan is om een uitgebreide biografie en een brochure met een levensbeschrijving van Mgr. 
Schraven te laten samenstellen en dit uit te brengen als de zaligverklaring rond is. Een biografie van 
Mgr. Schraven schrijven, is een werkopdracht voor een aantal jaren. Het bestuur van de Mgr. 
Schravenstichting moet tot een afgewogen besluit komen dat kan leiden tot een opdracht. 
Het voorstel is om de biografie eveneens in het Frans uit te geven, wat de lezerskring (binnen de 
Lazaristen) en de afzetmarkt zou vergroten. Daarnaast wordt gedacht aan een Engelse en Chinese 
versie. Naar financiële steun vanuit meerdere partijen wordt gezocht.   

4.2 Publiciteit: 
4.2.1 Vanuit de Stichting zijn talrijke persberichten het land in gezonden naar aanleiding van 
diverse activiteiten en gebeurtenissen. De jaarlijkse Mgr. Schraven Herdenking en de Herdenking 
100-jubileum priesterwijding van Mgr. Frans Schraven kregen de nodige aandacht. Verder is er het 
verslag van het bezoek van in Hong Kong wonende nazaten van Bisschop Frans Schraven die in 2020 
een bezoek brachten aan de 102-jarige pater Benedict Chao, die misdienaar was ten tijde van de 
gruwelijke gebeurtenissen in 1937 in het klooster van Mgr. Schraven en zijn gezellen.   
 
4.2.2 Het Prins Bernard Cultuur Fonds heeft de aanvraag van de Mgr. Schravenstichting, voor 
subsidie om de website Mgr. Schraven Stichting te moderniseren, toegekend. Het fonds ondersteunt 
initiatieven die erfgoedvrijwilligers in hun werk ondersteunen voor projecten met een educatieve en 
digitale insteek.  
De webtechnicus heeft een projectplan ‘vernieuwing website Mgr. Schravenstichting’ opgesteld.   
Dit plan omvat de onderwerpen: aanleiding, doelstelling, opdrachtomschrijving, ontwerp en inhoud, 
ontwikkeling en onderhoud, taakverdeling, communicatie en planning. Het bestuur is akkoord gegaan 
met dit plan en tevens  met de projectbegroting.  De webtechnicus, de digitaal ontwerper en een 
drietal bestuursleden, de responsgroep, zijn tot een eerste model (Mock-up) van de website 
gekomen. De Mgr. Schravenstichting is opdrachtgever en zal de nieuwe website beoordelen of deze 
voldoet aan de eisen, zowel wat inhoud als wat vormgeving betreft.  Bij het opzetten van de 
vernieuwde website wordt het onderwerp veiligheid en privacy meegenomen.  
4.2.3 De vertalingen -Duits, Engels en Frans- op de website van de stichting zijn grotendeels herzien.  
 



4.2.4 Huisstijl: De Mgr. Schravenstichting is bezig om een eigen huisstijl toe te passen. In de folders en 
brochures van het Schravenpad zullen de onlangs gemaakte afbeeldingen van Geert de Sutter (met 
de kerk en de kapel op de achtergrond) worden gebruikt. Bij formele zaken, zoals nieuwsbrieven, het 
wapen van de bisschop. Mogelijk wordt hiervoor het glas-in-loodraam met de afbeelding van het 
bisschopswapen (Virgo potens) gebruikt.  
 
4.2.5 Nieuwsbrieven: in totaal verschenen er in 2021 vier nieuwsbrieven. Daarin werd ook 
opgenomen het nieuws over de laatste ontwikkelingen. Verder zijn aan de belangstellenden van de 
Stichting tussentijdse e-mailberichten gestuurd. 
 
4.2.5.1 Het e-mailadressenbestand ‘belangstellenden van de Mgr. Schraven Stichting’ staat op 
ongeveer 380, onder wie 45 donateurs.  Eind 2021 zijn 29 donateurs aangeschreven en 23 
bedankberichten uitgegaan. 

4.2.6 De website van de Mgr. Schravenstichting is in 2021 8.209 keer bezocht.  

4.2.7 Op Facebookpagina van de stichting zijn 31 berichten geplaatst. Het bereik of aantal mensen 
dat de pagina heeft bezocht is 2.298 en de pagina heeft 88 volgers.  Het bericht van ‘100 jaar geleden 
Bisschopswijding Mgr. Frans Schraven’ had de meeste bezoekers en ‘likes’ geboekt.  

4.2.8 Jan Haen C.Ss.R., de kunstschilder van de afbeeldingen in de Herdenkingskapel van Mgr. 
Schraven in Broekhuizenvorst, heeft een grafisch verhaal van de heilige Jean-Gabriel Perboyre 
uitgebracht. Deze Lazaristenheilige werd in China vermoord.   

4.2.9  In het maandelijkse Mededelingenblad van de Nederlandse Lazaristen ‘de Kleine Compagnie’ is 
een artikel Terugblik op het leven van Vincent Hermans opgenomen. De levensbeschrijving is 
opgesteld door de weduwe van Vincent en Wiel Bellemakers. 
 
4.2.10 De verkoop van het stripboek ‘Post uit China’: 22 exemplaren zijn online besteld en per post 
verzonden. Door de sluiting van de verkooppunten vanwege coronamaatregelen was de verkoop 
minder dan voorgaande jaren.   
 
4.3. Activiteiten 
4.3.1. 10 april: Honderdste jaardag van de bisschopswijding van Mgr. Frans Schraven voor het bisdom 
Zhengding in China, die door zijn volle neef Mgr. Geurts voltrokken werd. De zondagviering op 11 
april jl. in het Missiehuis St. Jozef in Panningen, met aandacht voor de bisschopswijding van Mgr. 
Frans Schraven, is rechtstreeks via videostreaming gevolgd door 140 belangstellenden. Volgens het 
secretariaat van de Congregatie der Missie (de Lazaristen) hebben zij op zondagen 40 tot 50 personen 
die de H. Mis op internet volgen. De jaardag en de berichtgeving waren geslaagd.  
 
4.3.2. 9 oktober is er vanuit Lottum een pelgrimswandeling Mgr. Schravenpad gehouden, in 
samenwerking met de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden. 
 
4.3.3. Op 10 oktober vond in Broekhuizenvorst de jaarlijkse Mgr. Schravenherdenking plaats. In de 
parochiekerk H. Naam Jezus te Broekhuizenvorst werd de eucharistieviering gehouden.  Voorganger 
en cantor was Frans Bomers C.M. en Pater Jeroom Heyndrickx en Father Mathew Gong Zhixi waren 
de concelebranten, acoliet was Theo Cox en organist Carola Hoedemaekers. Vervolgens  was er een 
lunch in het dorpscafé en een lezing van Marian Geurtsen zie punt 1.3. Vertegenwoordigers van de 
Lazaristen missiehuis te Panningen en van het Verbiestinstituut van de Katholieke Universiteit Leuven 
waren aanwezig.  
 
 
 
 
 
 
 



4.3.4. De geplande pelgrimsreis naar China kon vanwege de Covid-19 maatregelen niet doorgaan.  

Het bestuur van de Mgr. Schravenstichting is voornemens om een alternatieve Mgr. Schraven 
pelgrimsreis te gaan houden, in samenwerking met o.a. het Huis voor de Pelgrim, het 
Verbiestinstituut en de Lazaristen. Deze pelgrimsreis is besproken per e-mail en digitaal overleg met 
de partners. Deze reis, een achtdaagse busreis, zal ons naar verschillende voor Mgr. Schraven 
belangrijke locaties in Nederland, België en Frankrijk brengen. De pelgrimsreis, gepland van 2 tot en 
met 10 oktober 2022, heeft als thema 'In de eerste voetsporen van Mgr. Schraven'   

4.3.5. De nieuwe wandelroute ‘Het Schravenpad naar Broekhuizenvorst’ is klaar. Langs de nieuwe 
wandelroute van 12 kilometer zijn Informatieborden aangebracht, in samenwerking met de Stichting 
Landschap Horst aan de Maas. De nieuwe wandelroute is een eerbetoon aan de in Lottum geboren 
Mgr. Frans Schraven. Het ontwerp van de brochure met de wandelroute, met afbeeldingen van Geert 
de Sutter (van het stripboek ‘Post uit China), is klaar voor de drukker.  

4.3.6. De subsidieaanvraag voor het muziekspel ’Helse Liefde’ aan het Cultuurinnovatiefonds Limburg 
is afgewezen. Nieuwe subsidiefondsen worden gezocht. In april is bij nieuwsbrief no. 4 een oproep 
voor een donatie gedaan, voor bekostigen van de huur van de repetitieruimte, voor bladmuziek, 
repetitor, pianist, de website, decor, posters, flyers, programmaboekjes en reiskosten etc. Deze 
oproep heeft - naast de bijdrage van de Mgr. Schravenstichting, de inschrijfkosten van de zangers en 
spelers en de sponsoring - geen resultaat opgeleverd.    
 
4.3.7. Samenwerkingen met organisaties met wie de Stichting veelal al jaren optrekt is voortgezet. 
Door de voorzitter en/of bestuursleden is bijgewoond: 
-  op 16 juni het Platform C.M. & Co, Congregatie der Missie, Lazaristen, waar de Stichting deel van  
   uitmaakt;  
-  de 14e internationale Verbiestconferentie van 24 t/m 27 augustus 2021 (online) uit Leuven; 
-  op 27 september het Vincentiusfeest van de Lazaristen in Panningen;  
tevens is bijgewoond: 
-  op 3 november het Symposium 100 jaar Huis voor de Pelgrim, een symposium over de toekomst  
   van Katholieke bedevaarten. 
 

5.0. Voorwaardenscheppende activiteiten: 

5.1. Vincent Hermans, voormalig secretaris en bestuurslid, inspirator van de stichting, is op 13 januari 
overleden. Vincent was het die vanaf het begin van de Mgr. Schraven Stichting betrokken was met 
tomeloze inzet. Hij was 12 ½ jaar secretaris en bestuurslid. Het bestuur hoopt in de geest van Vincent 
Hermans, die een drijvende kracht voor de stichting was, haar activiteiten te blijven voortzetten. De 
bestuursleden hebben de bijzondere dankdienst van Vincent Hermans persoonlijk bijgewoond dan 
wel op livestream gevolgd.  
 
5.2 Het bestuur:  het bestuur bestaat uit acht leden, gezocht wordt naar een lid die verbinding heeft 
met de Chinese gemeenschap dan wel buiten de nazaten van bisschop Frans Schraven valt.   
De bestuursvergadering is twee keer gehouden, met een digitale bijeenkomst op 13 maart en  
4 september. Tussen de bestuursleden is vaak via internet onderling overleg. Vanuit het bestuur is 
regelmatig vergaderd met betrokken personen en organisaties over tal van activiteiten. 
 
5.3. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is per 1 juli van kracht.  
De wet geeft aan om binnen vijf jaar de statuten en financiële protocollen aan te passen wat betreft  
punten als tegenstrijdig belang, belet of ontstentenis en meervoudig stemrecht. Het bestuur van de 
stichting heeft met 8 personen, voldoende leden. De statuten dienen op een punt te worden 
aangepast, n.l. een regeling bij belet en ontstentenis.  

Het bestuur kan terugzien op een aangepast, maar toch voortvarend jaar 2021. 


