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FOTOREPORTAGE BISSCHOP SCHRAVENHERDENKING CHINA 

Zaterdag 14 oktober 2017 

Aankomst in Zhengding. Onder de spoorbrug komt het groot-

seminarie in zicht, op het vroegere terrein van 

Trappistenklooster. Bisschop Schraven schonk deze grond om 

daar het klooster te 

vestigen. 

 

 De entree. 

 

 

 

Het huidige groot-seminarie met 146 priesterstudenten. 

 

 

Boeken worden aan de rector van het groot-seminarie 

overhandigd voor zijn bibliotheek, geschonken door Mgr. 

E. de Jong hulpbisschop van Roermond. 

 



 

Bezoek aan het monument ter nagedachtenis aan Mgr. 

Schraven c.s. opgericht uit dankbaarheid door de paters 

Trappisten. 

 

Ontvangst in het ‘memorial house van bisschop Schraven. 

 

 

 

 

 

Aanbieding van enkel spandoeken met teksten van 

monumenten aan de voorzitter van de Schraven 

Stichting. 

 

Aanbieding van een fotoboekje met afbeeldingen van 

bisschop Schraven c.s. en wat daarna allemaal volgde, o.a. 

de conferentie van drie jaar geleden in China. 

 

 

Op naar de kerk van Zhengding voor de avondmis en 

herdenking. 

In het avondlijk duister wacht bisschop Schraven ons 

op. Ieder is verrast bij deze aanblik. 

 

 

Wat een uitstraling: ‘sterk en krachtig, goed 

en vastberaden’.  

 

Rechts de parochiekerk van Zhengding, waar 

de herdenking plaatsvond tijdens de 

avondmis. 



 

 In de kerk van 

Zhengding 

wachten de 

martelaren met in 

hun midden 

bisschop Frans 

Schraven op de 

pelgrims uit 

Nederland en 

België. 

Concelebranten:  pr. J.B.Zhang, pater Rob Hoogenboom ofm, 

pastoor Anthony Sun, zijn kapelaan en pater Ton Bun 

sm. 

 

Een ereplaats 

voor de 

martelaren. 

Op de 

terugweg naar 

het hotel een 

bezoek aan de oude stadsmuur van Zhengding. 

 

Zondag 15 oktober 2017 

Plechtige herdenking in de kerk van Qiaozhao 

 

        

Aankomst bij de kerk die de parochianen onlangs met eigen 

handen hebben opgebouwd. 

Links: de martelaren wachten de pelgrims op. 



   

 

 

Ereplaatsen 

voor de 30 

gasten uit 

Europa. 

 

    

 

Concelebratie met pater Ton 

Bun sm en pater Rob 

Hoogenboom, provinciale 

overste van de Franciscanen 

in Nederland. 

 

De hoofddeur 

met het tafereel van 

de massamoord. 

 

In de koepel van de 

kerk opnieuw de 

martelaren, slechts 7 

van de 9. 

 

’s Middags terug naar de kerk van Zengding. 

 

    Leden van 

de familie 

Schraven bij 

het beeld. 

Bezoek aan 

het Schraven 

museum. 



 

 

 

 

 

 

 Overhandiging van een speciaal cadeau door de voorzitter van de Schraven Stichting aan de pastoor. 

Een groepsfoto voor de kerk van Zhengding. 

De 

vroege

re 

kathe- 

draal. 

 

 

  

 Het Japanse monument.     Het monument van de burgers.      

Midden: het aangrenzende                                                                                                                         tempelcomplex. 

 

l. De vroegere moestuin 

van Mgr. Schraven. 

 

r. De beruchte Zuidpoort 

waarlangs ze werden 

weggevoerd. 



  Bezoek aan de pagode. 

 

Aan de voet hiervan vond 

de massamoord plaats. 

r. Het opgerichte 

monument voor de 

martelaren. Priester J.B. 

Zhang is de grote 

gangmaker en voert het woord. Rechts staat de tekst van de 

steen op een apart bord omdat de steen moeilijk leesbaar is. 

De bloemen getuigen van de herdenking van de Chinezen op 

maandag 9 oktober. 

Bezoek aan het kerkhof waar de overgebleven beenderen 

werden  

begraven. 

   

 

 

 

 

 

Vicaris-generaal Guo van het het huidige 

bisdom Zhengding/Shijiazhuang 

bij het enorme monument, opgericht voor de 

martelaren. 

 

r. Rechts: soevenirs ontwikkeld om de 

martelaren te gedenken. 
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