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CHINESE AARTSBISSCHOP SAVIO HON NAAR LOTTUM

Op 26 juni zal de Chinese aartsbisschop Savio Hon Tai Fai, afkomstig uit Hong Kong en 
momenteel werkzaam in Rome de grote gast zijn bij de 
festiviteiten voor Mgr. Schraven in Lottum. De geboorteplaats 
van Mgr. Schraven gaat op grootse wijze haar zoon eren met 
verschillende activiteiten.

Het programma op 26 juni ziet er als volgt uit:

 

Om 10.30 uur plechtige  eucharistieviering in de kerk door aartsbisschop Mgr. Savio Hon Tai-
Fai, pastoor Verheggen, hulpbisschop de Jong van Roermond en p. Wiel Bellemakers namens
de Lazaristen.  De viering wordt opgeluisterd door het gemengd koor ‘Le Rossignol’ uit 
Lottum. 
                        
Om 11.30 uur Opening van het wandelpad ‘Schravenpad’ door zegening van het infobord 
voor de kerk van Lottum.
 
Om 12.30 uur inzegening van het gedenkteken/veldkruis bij het geboortehuis van Mgr. 
Schraven, de kasteelboerderij Kaldenbroek.

Rond 13.00 uur gezamenlijke lunch op kasteelboerderij Kaldenbroek.

Om 14.30 uur aanvang van het programma in ‘De Rozenhof’ in het centrum van Lottum.
Doop van de Mgr. Schravenroos en zegening van de roos door aartsbisschop Mgr. Savio Hon 
Tai-Fai . 



De officiële prijsuitreiking van de 
Potrozenshow – Week van de Potroos (o.a. 
door burgemeester van Rooij, van de 
gemeente Horst aan de Maas en de  
Rozenkoningin.
          
Het Schravenpad in Lottum van het centrum 
naar zijn geboortehuis Kaldenbroek.

Rond 15.30 uur afsluiting officiële gedeelte in ‘De Rozenhof’ te Lottum onder het genot van 
een hapje en drankje.
De bloedrode Mgr.Schraven roos is beschikbaar gesteld door de veredelaar Tantau Rosen–
Dura. De Mgr. Schravenroos is pas in het najaar verkrijgbaar en komt dan in de verkoop. 

Wenst u aan de lunch op 26 juni deel te nemen, meldt u zich dan vóór 1 juni bij de Mgr. 
Schraven Stichting via info@mgrschraven.nl. Info volgt daarna.

Iedereen is van harte welkom bij deze bijzondere festiviteiten in Lottum.

MGR. SCHRAVEN TERUG OP KALDENBROEK

Op zondag 26 juni “keert Mgr. Schraven terug” naar zijn geboortegrond en zal op 
Kaldenbroek een blijvend gedenkteken krijgen. Er wordt een kruis geplaatst tussen het 
Schaapskooi-restaurant en het huis Kaldenbroek.

Voor het kruis komen Mgr. Schravenrozen en een gedenksteen.
De plaats is gekozen op advies van het Limburgs Landschap, dat eigenaar is van Kaldenbroek.
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De plaats van het kruis op Kaldenbroek.                 Voorzitter Harry Schraven met de steen.

De gedenksteen ter nagedachtenis aan Bisschop Frans Schraven zal bij het kruis bij 
kasteelboerderij Kaldenbroek worden geplaatst. De plaat is in grijze natuursteen uitgevoerd. 
De tekst is in de steen gegraveerd. Onder de plaat komt een voetje.

De steen is geschonken door Grillo Natuursteen BV te Huissen. 
De Mgr. Schravenstichting dankt speciaal Remy
Grillo en Nelke Schraven.

Het Limburgs Landschap heeft een financiële
bijdrage gegeven omdat door het Schravenpad
kasteel Kaldenbroek en Het Limburgs landschap
onder de aandacht worden gebracht.
Met grote dank aan het Limburgs Landschap.

C H I N A R E I S  2017
Op 9 oktober 2017 is het 80 jaar geleden dat in China bisschop Frans Schraven (Lottum), 
Broeder Antoon Geerts (Oudenbosch), Pater Gerrit Wouters (Breda) met zes anderen 
gruwelijk werden vermoord.  Samen met het Verbiest Instituut wordt in dat verband een 14 
daagse reis naar China georganiseerd onder de noemer:



‘In de voetsporen van Nederlandse bisschoppen en martelaren in China’.

Onlangs is er in Leuven een eerste bespreking geweest om de reis globaal op te zetten. Dat 
heeft het volgende resultaat opgeleverd:

Dinsdag 10 oktober vertrek Amsterdam - Beijng
Woensdag 11 oktober aankomst in Beijing.
Donderdag- zaterdag toeristisch bezoek aan Beijing, zoals de Verboden Stad, de Beitang-kerk
en de Nantang-kathedraal. Chinese muur enz.
Zaterdag 14 oktober naar Shijiazhuang vlak bij Zhengding.
Zondag 15 oktober herdenking van de massamoord op bisschop Schraven en gezellen samen
met de katholieken van Zhengding. Bezoek aan verschillende plaatsen die gerelateerd zijn 
aan Mgr. Schraven, zoals een bezoek aan zijn vroegere residentie, een bezoek aan  de 
pagode waar hij vermoord werd en het kerkhof waar overblijfselen zijn begraven.
Woensdag 17 tot zondag 22 oktober bezoek aan de aangrenzende provincie Shanxi, waar de
Nederlandse Franciscanen hebben gewerkt onder leiding van  Mgr. Hofman, Mgr. Timmer, 
Mgr. Spruyt en Mgr. Kramer in het vroegere bisdom Luanfu. Of het bisdom Xinjiang, waar 
Mgr. Pessers werkzaam was, haalbaar zal zijn?  Ook de Kleine Zusters van Heerlen waren er 
jarenlang werkzaam. In dezelfde provincie ligt de stad Datong waar Nederlandse Scheutisten
werkzaam waren, onder wie Mgr. Hoogers uit Horst en Mgr. Joosten uit Grubbenvorst 
(buurtgenoten van Mgr. Schraven). Of een bezoek aan Datong in verband met de afstanden 
ook mogelijk is, wordt nog bekeken.
Een hoogtepunt wordt ongetwijfeld een bezoek aan Taiyuan, waar de heilige zuster 
Adolphine uit Ossendrecht in 1900 de marteldood stierf. Zij werd in 2000 heilig verklaard.

Zondag 22 oktober terugreis naar Beijing. Sightseeing.
Dinsdag 24 oktober terugreis naar Amsterdam.

Dit alles is een voorlopig plan. Twee Chinezen, verbonden aan het Verbiest Instituut in 
Leuven,  zullen deze reis uitzetten en ter plaatse bekijken of bezoeken mogelijk zijn. 

Hoofddoel van de reis is de ontmoeting met geloofsgemeenschappen ter plaatse. Uiteraard 
worden toeristische plekken in de buurt ook bezocht, maar is niet het hoofddoel.

Gidsen op deze reis zijn de Chinese Zuster 
Gaby en/of priester Mattew Gong Zhixi. Zij 
hebben al vaker reizen in China begeleid. Ze 
kennen de te bezoeken plaatsen en de 
bisdommen die bezocht gaan worden. 
Iedereen was steeds vol lof over hen.



Wat de kosten betreft kan er nog niet veel worden gezegd. Een gouden regel geldt wel: 
naarmate er méér mensen deelnemen aan de reis, wordt de reis goedkoper. Een extra reden
om anderen op deze reis te attenderen. Ze kunnen zich nu al als belangstellende bij de Mgr. 
Schraven Stichting opgeven en worden dan op de hoogte gesteld zo gauw er meer info 
beschikbaar komt.

Vanuit Zhengding in China heeft men al laten weten dat men uitziet naar dit bezoek.

  

WERKBEZOEK AAN DE SCHRAVENKAPEL

Op dinsdag 19 april brachten 20 kinderen van groep acht van de basisschool ‘De Schakel’ in 
Broekhuizenvorst een werkbezoek aan de Mgr. Schravenkapel. Onder leiding van de vaste 
gids van de kapel mevr. José Peeters werd er een hele middag besteed aan Mgr. Schraven en
diens marteldood in China. Aan de hand van een zgn. lesbrief raakten de kinderen vertrouwd
met deze oud-dorpsgenoot, die in zijn kindertijd dezelfde basisschool bezocht.

         

Mevr. José Peeters in de kapel.      De kinderen aan het werk met de lesbrief.

‘Mevrouw Peeters kan op een prima manier de belangstelling van de kinderen wekken’, zo 
schreef na afloop de voorzitter van de Schraven Stichting. Het werken met de lesbrief beviel 
goed. Ook pastoor Verheggen kwam zijn belangstelling tonen.



Na afloop schreven de kinderen  nevenstaand 
briefje.

Met dank aan mevr. Peeters voor haar gewaardeerde 
inzet als gids in de Schravenkapel.

KORTE BERICHTEN
LEZINGEN:

Lezing in Venray:  Op 7 december 2015 heeft de voorzitter van de Schraven Stichting Harry 
Schraven een lezing gehouden over bisschop Frans Schraven en de Chinareis voor de 
Heerensocieteit in Venray.
De lezing werd beluisterd door ongeveer 30 mensen, die zeer geïnteresseerd waren.

Ook was er belangstelling voor 
het stripboek “Post In China”.

Lezing in Lottum: Op 12 april gaf 
Harry Schraven een lezing over 
de gewelddadige moord op 
bisschop Frans Schraven en 
gezellen aan een groep van 
ongeveer 40 vrijwilligers van ‘De 
Rozenhof’ in Lottum.
Zij hebben de Rozentuin puik in 
orde gemaakt voor alle 

festiviteiten die dit jaar plaatsvinden. De vrijwilligers waren duidelijk onder de indruk van het
verhaal.
Na deze voordracht gaf Ellen Schraven een duidelijke toelichting op het Schravenpad dat 
door een werkgroep in Lottum onder haar voorzitterschap is voorbereid.

 De Rozenhof Lottum viert 10-jarig bestaan: De organisator van de Mgr. Schraven 
festiviteiten ‘De Rozenhof’ in Lottum viert op zondag 1 mei haar 10-jarige bestaan. Dan 
wordt op feestelijke wijze herdacht dat de toenmalige minister van Onderwijs & Cultuur, 
Maria van der Hoeven, in het voorjaar van 2006 de poorten van De Rozenhof Lottum 
officieel opende. De nieuwe Lottumse Rozenkoning(in) zal zich tijdens de feestelijke 
opening van het jubileumseizoen presenteren.
 
 Kerk Broekhuizenvorst: Bij de restauratie van de kerk en de vernieuwing van het 
priesterkoor van de kerk van Broekhuizenvorst is er een nieuw altaar geplaatst. Op zaterdag 
4 juni om 19.15 uur zal Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond dit altaar officieel 
inzegenen.

Straatnaam in Lottum: Al jarenlang herinnert een straat in Lottum aan haar zoon Mgr. Frans 
Schraven, geheten de Mgr. Schravenlaan. Het huidige bord draagt alleen zijn naam. De 
overleggroep Schravenpad Lottum heeft de gemeente Horst aan de Maas gevraagd om een 
nieuw straatnaambord te plaatsen en stelde de volgende tekst voor: 



Mgr. Frans Schraven (1873-1937) uit Lottum 
door het Japanse leger in China vermoord 
vanwege zijn bescherming van vrouwen.

De tekst is tamelijk lang, maar doet recht aan de persoon en het leven van bisschop 
Schraven. Gevraagd is ook om het naambord op een aparte paal te bevestigen. Het verzoek 
is door de gemeente ingewilligd. Het bord zal officieel op 1 juni geplaatst gaan worden. De 
overleggroep zal bij plaatsing van het nieuwe bord aanwezig zijn. Ze wil deze gebeurtenis 
aangrijpen om het Schravenpad via de media bekendheid te geven. Uiteraard zal dan ook de 
waardering klinken voor de gemeente Horst aan de Maas voor de realisatie van het 
naambord en de totstandkoming van het nieuwe Schravenpad.

Uit het stripboek ‘Post uit China’ van Geert de Sutter over bisschop Schraven.
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EXTRA BIJLAGE:

OPVOLGER MGR. SCHRAVEN: ‘GEVANGENISPENDELAAR BISSCHOP’. 

Een bijzonder interview met Mgr. Julius Jia Zhiguo, ondergrondse bisschop met een record 
aan arrestaties. De Chinese autoriteiten erkennen zijn bisschopsambt niet. In de 
internationale pers verscheen begin februari een openhartig interview met deze bisschop die 

openlijk bekent Mgr. Schraven als zijn grote voorbeeld te 
hebben.

Arrestaties:
Hij zegt de tel te zijn kwijt geraakt van het aantal 
arrestaties of huisarresten. Vanwege het grote aantal 
wordt hij de ‘gevangenispendelaar bisschop’ genoemd. Er
waren periodes dat hij meer dan eens per maand werd 
opgepakt. Het aantal arrestaties als gevolg van de 
bureaucratische onderdrukking van het Chinese systeem 
is zorgwekkend. Als je hem hoort spreken wordt duidelijk 
hoe zijn hart vrede kent ondanks het leed dat hij 
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onderging. Hij heeft een rustige, zachte stem. Zijn woorden zijn zonder klacht, verwijten, 
angst en zelfopofferend slachtofferschap. De tachtigjarige bisschop Jia werd in 1980 
bisschop gewijd. Heel zijn leven lang, elke dag opnieuw, heeft hij alleen maar tot mensen 
over Jezus gesproken. Iets anders heeft hij niet te zeggen. Zo spreekt hij ook tegen 
staatsambtenaren die hem gevangen nemen. Hij verwijst naar een persoon onder hen in het 
bijzonder met wie hij lang sprak en die daarna gedoopt wilde worden. Het gebeurde 
uiteindelijk niet. Hij stierf in vrede.
In mei afgelopen jaar heeft de laatste arrestatie plaats gevonden, maar zij lieten hem voor 
de mis op Pinksteren weer gaan.  Bij zo’n arrestatie nemen ze hem mee naar een geheime 
verblijfplaats, een hotel. Ze doen hem weinig. Mgr. Jia brengt zijn tijd door met gebed, lezen 
en de mis opdragen en hij spreekt met hen. Ook deze keer vertelden ze hem dat hij niet 
moet doen wat hij gedaan heeft, n.l. enkele priesters wijden. Mgr. Jia zegt dan dat het zijn 
leven en taak is als bisschop. Hij is de enige die zo iets doen kan. Dan blijven zijn 
ondervragers hem zeggen dat hij geen bisschop is, want hij heeft geen goedkeuring van de 
overheid. Daarop reageert Mgr. Jia met te zeggen dat hij dat wel is. De gelovigen erkennen 
hem als de legitieme bisschop net als de paus. Dan blijven ze in alle rust deze dingen over en 
weer herhalen, maar zonder argumentatie. Tenslotte brengen ze hem terug en vertrekken in
vrede. 

Trouw aan Rome
De redenen voor arrestaties zijn altijd hetzelfde. Bisschop Jia doet
niemand iets aan en het is niet zijn bedoeling de overheid uit te
dagen. Hij heeft niets tegen de overheid en spreekt er geen
kwaad over. Ze pakken hem altijd op omdat hij zijn plichten als katholiek bisschop doet. De 
staatsambtenaren weten niet wat ze met hem aan moeten. Ze spreken over 
onafhankelijkheid en autonomie van Rome. Voor Mgr. Jia is dit onmogelijk. Een katholieke 
bisschop moet in volledige verbondenheid met de bisschop van Rome zijn. Dat houdt het 
katholieke geloof in. Maar de staatsambtenaren zijn niet vertrouwd met het wezen van de 
kerk en weten niet hoe daarop te reageren. Ze weten er gewoon niets van en draaien  

plichtshalve bepaalde formules en kreten af. Zij kunnen 
zich geen beeld vormen van het wezen van de katholieke 
kerk en haar mysterie. Zij zien de kerk als een politiek iets 
en begrijpen het daarom verkeerd. Mgr. Jia blijft dan 
maar herhalen dat wat hij doet gewoon kerkelijke zaken 
zijn, die deel uitmaken van het katholieke geloof en leven.
‘Zelfs als ze me in de gevangenis gooien, dit is zoals het is 
en ik kan er niets aan doen’. 

Vertrouwen in God
De grote problemen begonnen toen hij seminarist was. 
Van 1963 tot 1978 zat hij in een werkkamp in een 



verafgelegen, koud en vijandige omgeving. Wat hem toen overeind hield en beschermde 
was Gods aanwezigheid in zijn hart. Voor hem was genoeg dat hij bij de aldoor vele 
moeilijkheden God naast zich wist. ‘Onze geest was rustig omdat we alle vertrouwen stelden
in God. Soms kunnen moeilijkheden ons ook helpen groeien in vertrouwen in en liefde voor 
Jezus’.

Een verdeelde kerk in China
Na zijn kampperiode werd hij priester gewijd en snel daarop bisschop van Zhengding met 
mandaat van de paus. Na zijn wijding ging hij naar de autoriteiten en vertelde dat hij 
bisschop was. Zij lachten hem in zijn gezicht uit en beweerden dat in China niemand als 
bisschop kan functioneren zonder erkenning door de overheid. Ze wisten niet wat ze met 
hem aan moesten. Het probleem is volgens Mgr. Jia dat sommige linkse extremisten 
geprobeerd hebben de kerk de weg van onafhankelijkheid, van autonomie en los van de 
paus te laten opgaan en deze situatie duurt voort. De paus staat altijd eenheid en verzoening
voor. Dus de Chinese kerk moet dit probleem oplossen. Daarnaast zijn er ook andere interne 
factoren die een rol spelen. Zo speelt de kwestie van talrijke bisschoppen, gewijd zonder 
goedkeuring van de paus, die vroegen om legitimatie. Na hun erkenning door de paus zijn er 
priesters dit niet accepteren. Zij blijven deze bisschoppen en priesters verdacht maken en 
blijven verdeeldheid zaaien en zij zien zichzelf als de enige waren gelovigen. Paus Benedictus
XVI riep op tot eenheid, maar zijn beroemde brief gericht aan de katholieke kerk in China, 
wordt tegenovergesteld geïnterpreteerd en zaait zo verwarring in de harten van de 
gelovigen. Mgr. Jia volgt de oproep van de paus tot verzoening met allen die in gemeenschap
zijn met Rome. Bisschop Jia volgt alles wat de paus zegt en doet. Iedereen is geraakt door 
zijn woorden en gebaren van barmhartigheid en voorkeur voor de armen, voor  mensen in 
nood en voor in het leven gewonde mensen. Deze zaken hebben een grote invloed op 
iedereen in China.

Over paus Franciscus
Bisschop Jia staat achter veel pogingen van paus Franciscus om een dialoog aan te gaan met 
de Chinese overheid en zelfs om president Xi Jinping te ontmoeten. Elkaar ontmoeten,  
persoonlijk spreken is volgens hem de beste manier om problemen aan te pakken. Voor de 
huidige Patriottische Vereniging, die nu namens de Chinese overheid de katholieke kerk in 
China bestuurt, ziet Mgr. Jia in de toekomst een taak weggelegd als een brug tussen kerk en 
overheid.

Mgr. Jia spreekt in dit interview over een ’geheime verblijfplaats of hotel’ waar men hem na 
een hechtenis heen brengt. Dit zijn beruchte plekken,  zgn. ‘zwarte gevangenissen’ op 
onbekende locaties, buiten het normale gevangeniscircuit  waar mensen ook gemarteld 
worden. Over zoiets kan hij natuurlijk niet spreken.




