
De Mgr. Schraventocht 9 oktober 2021,  
een impressie van de wandeling van bezinning 
 
Zaterdagochtend 9 oktober 2021 arriveerden 20 wandelaars en Henk Erinkveld op het marktplein 
voor de Sint-Gertrudis-kerk van Lottum. Al vóór 1400 stond op deze plek een eerste kapel of kerk. In 
de Tweede Wereldoorlog werd de toenmalige kerk verwoest, daarna herbouwd en in 1951 weer in 
gebruik genomen. Pater Henk Erinkveld was de gids van de wandeling, hij  is redemptorist en 
verbonden aan het klooster Wittem. Hij is actief voor de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden. Deze 
stichting organiseert bijna elke maand een groepswandeling naar pelgrimsoorden en andere 
bijzondere plaatsen binnen en buiten Limburg. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer daar een jaarfeest 
of een gedenkdag van een heilige wordt gevierd. En 9 oktober is dit jaar de 84e sterfdag van bisschop 
Frans Schraven, lazarist-missionaris te China, geboren te Lottum..  
 
Mia Janssen-Brouwer, bestuurslid van de Mgr. Schraven Stichting, begeleidt de wandelaars met 
momenten van bezinning. Zij heeft gekozen voor het thema van de wandeling “Ontsteek de lamp van 
de liefde met je leven’’ (Tagore).  In haar toelichting in de korte folder over de wandeling van 
bezinning is opgenomen: “Vandaag gaan we samen op weg. We lopen in de natuur, met beide benen 
stevig op de grond, in verbondenheid met anderen, met open ogen, met open oren, met een 
ontvankelijk hart. We kennen allemaal het verhaal van de man die op weg was van Jeruzalem naar 
Jericho en overvallen werd door de rovers en Jezus vraagt wie de naaste is geworden van deze man. 
De les voor ons is dat het vertrekpunt bij de ander ligt die in nood is en een beroep op ons doet. 
Verhalen zijn belangrijk, fungeren als een spiegel, kunnen de richting aangeven die wij zouden 
moeten gaan. Het verhaal van Mgr. Schraven en zijn Gezellen is daar een duidelijk voorbeeld van. 
Roger Burggraeve, moraaltheoloog uit België, zegt het volgende: “Wie leeft en handelt In het spoor 
van Jezus van Nazareth is een mens die op twee benen loopt, namelijk de waarachtigheid en de 
gerechtigheid. Nooit staat hij stil, steeds is hij in beweging. Nu eens gaat zijn stap in de richting van de 
barmhartigheid dan weer de richting van de gerechtigheid, zonder een van beide uit te sluiten”. 
 

  
 
 



 
De wandelaars gaan vanaf Lottum met de pont naar de overkant van de Maas en langs de rivier 
richting Arcen.  
 

 

 
 
 
 



De wandelpaden tussen de dorpen en de rivier waren nu – op deze zonnige mooie dag – goed 
begaanbaar. In het Limburgs landschap is het genieten, mooi licht, water, graspaden, nog enkele gele 
wilde bloemen, zg. vaste zonnebloemen. En een kudde wilde grazende runderen op de weiden.   
 

 
 
Met de bierbrouwerij Hertog Jan in het zicht, terug de Maas over met de veerpont naar 
Broekhuizenvorst. Na ongeveer 6 kilometer bezoeken de wandelaars de gedachteniskapel van Mgr. 
Schraven en zijn Gezellen in de R.K. Parochiekerk van Broekhuizenvorst. Harrie Schraven, voorzitter 
van de Mgr. Schravenstichting, geeft uitleg over de kapel. Sinds 2012 kent de kerk van 
Broekhuizenvorst deze gedenkkapel met schilderingen van Jan Haen over het leven en de marteldood 
van de negen verdedigers van weerloze vrouwen. In deze kapel worden zowel de negen martelaren 
herdacht als zij die geschonden zijn door (seksueel) geweld 

De lazarist Frans Schraven (geb. 13 oktober 1873) vertrok na zijn priesterwijding in 1899 als 
missionaris naar China. In 1921 werd hij bisschop en apostolisch vicaris in het huidige Zhengding. Op 9 
oktober 1937 werd hij samen met acht gezellen op gruwelijke wijze door het Japanse leger vermoord, 
omdat hij weigerde vrouwelijke vluchtelingen als ‘troostmeisjes’ ter beschikking te stellen. 

Marja Grim licht de achtergronden van de schilderingen toe. De vrouw heeft een  centrale rol in dit  
moderne kunstwerk van Jan Haen. De afbeeldingen verwijzen naar de verhalen en gebeurtenissen die 
het verhaal van Frans Schraven en gezellen vertellen, als ook naar het persoonlijk verhaal van ieder 
van ons. Aan de onderkant een rivier, levend water, een symbool voor het leven dat alsmaar blijft 
stromen van voor onze geboorte en voorbij de dood.  



De vrouw wordt gezien en gekend als drager van het leven met verwijzing naar een schildering die 
verwijst naar “Venus van Hahle Fels” (Dld) voorstellende moeder aarde. Een paneel laat drie verhalen 
over Jezus met vrouwen zien, een afbeelding van Jezus in een gesprek met een Samaritaanse vrouw  

Het verhaal van hun marteldood wordt op een unieke manier verbonden met het thema “omgaan   
met vrouwen“. Het leven van ieder mens met zijn uniek verhaal drijft op de levensstroom  en wordt 
gehouden tegen het licht van idealen en wat we ervan maken.   

 
Een prachtig boekje ‘Over mijn Lijk” kreeg de ondertitel mee: een verhaal voor deze tijd  over 
gerechtigheid.  Artistiek fotograaf Jef Hendriks zorgde voor de kunstzinnige uitgave. 
 

   
 
De pelgrimswandelaars lezen gezamenlijk het gebed van Marinus van den Berg ‘Mensen hebben 
mensen nodig om elkaar te dragen, om elkaar tot leven te brengen’.  
 

 
 
Tegelijkertijd met dit weekend werd ook het jaarfeest van Sterre der Zee (Stella Maris) in Maastricht 
gevierd. De wandelaars van de Mgr. Schraventocht zingen het Lied van de Sterre Zee  
http://www.sterre-der-zee.nl/lied-van-de-sterre-der-zee/ 
 
 



 

De wandeling gaat verder via Swolgen naar het Mariaoord ‘Klein Lourdes’ in Tienray. 

 

Daarna volgt een zonnige pauze in IJssalon Clevers, Tienray, tegenover de kerk O.L.V. der Bedrukten. 
Voldaan kijken we terug op een pelgrimswandeling van bezinning in het prachtige Noord-Limburg.  

Dank aan de organisaties voor de medewerking aan deze Mgr. Schraventocht:               
www.spvlimburg.nl en  www.maandvandepelgrim.nl en www.mgrschraven.nl  



 

 
De nieuwe en tweede wandelroute Mgr. Schravenpad naar Broekhuizenvorst  is klaar. Met boeiende 
kleurige informatiepanelen langs de route.  Er volgt nieuws over de ‘opening – inzegening’ in het 
voorjaar van volgend jaar.  
 

 

 
 


