Het Schravenpad
naar Broekhuizenvorst

Het Schravenpad is een eerbetoon aan martelaar
Mgr. Frans Schraven uit Lottum.

Het Schravenpad naar Broekhuizenvorst

Het Schravenpad naar Broekhuizenvorst maakt deel uit van het knooppuntenwandelnetwerk en loopt via
de knooppunten: 12-65-18-19-11-10-63-62-7-6-2-56-1-89-88-87-86-21-12. Op markante plaatsen staan
informatieborden, waarvan de nummers overeenkomen met de zwart-witte nummers op het kaartje.

Der Schravenweg nach Broekhuizenvorst

Der Schravenweg nach Broekhuizenvorst ist Teil des beliebten Netzwerks von Wanderwegen und führt
über die folgenden Knotenpunkte: 12-65-18-19-11-10-63-62-7-6-2-56-1-89-88-87-86-21-12. An markanten
Stellen stehen Informationstafeln deren Nummern mit den schwarz-weissen Nummern auf der Karte
übereinstimmen.

The Schravenpath to Broekhuizenvorst

The Schravenpath to Broekhuizenvorst is part of the popular “numbered node walking network” and
follows these junction numbers: 12-65-18-19-11-10-63-62-7-6-2-56-1-89-88-87-86-21-12. There are
numbered information boards at places of special interest. The numbers correspond to the black and
white numbers on the map.

Der Schravenweg ist eine Ehrenerweisung an
den Märtyrer Mgr. Schraven aus Lottum.
The Schraven Path is a tribute to martyr
Mgr. Frans Schraven from Lottum.

Het Schravenpad
naar Broekhuizenvorst

Ter herinnering aan de Lottumse
bisschop Frans Schraven

Het Schravenpad is een eerbetoon aan de martelaren
mgr. Frans Schraven en gezellen die op 9-10-1937 in China
vermoord zijn.

Monseigneur Franciscus Hubertus Schraven, Lazarist

Op initiatief van de Mgr. Schravenstichting is in
2021 in samenwerking met Landschap Horst
aan de Maas, de dorpsraad BroekhuizenBroekhuizenvorst en de Stichting Rozenhof
Lottum een wandelroute uitgezet ter herinnering
aan bisschop Frans Schraven en gezellen.

De kooppuntenroute heeft een lengte van
12,5 km, begint bij de Rozenhof en voert langs
de parochiekerk H.Gertudis in Lottum en langs
het kruis Vervoort, door het Schuitwater, langs
het Tirolerkruis, over het landgoed “de Kolck”,
en langs de Mariakapel naar de parochiekerk
van Broekhuizenvorst, waar zich de Schravenkapel bevindt. Na een bezoek aan deze kapel
voert het pad langs de kapel van O.L.V. van
Zeven Smarten en de Christoffelkapel naar het
veer van Broekhuizen en dan langs de Maas
naar Lottum.

*13 oktober 1873 te Lottum • Priesterwijding te Parijs 27 mei 1899
Bisschopswijding te Zhengding 10 april 1921 • † Zhengding 9 oktober 1937
Frans Schraven wordt geboren in kasteelboerderij Kaldenbroek te Lottum op 13-10-1873
als derde kind uit het gezin van Jacobus Arnoldus
Schraven in zijn tweede huwelijk met Jacoba
Hubertina Wijnhoven. Het gezin telt drie
jongens en vier meisjes. Frans is 6 jaar als het
gezin naar Broekhuizenvorst verhuist om de
boerderij Op Wis van de ouders Wijnhoven
over te nemen.
Frans volgt de gymnasiale studie aan het
Bisschoppelijk College te Roermond en in 1892
gaat hij voor zijn filosofiestudies naar Rolduc.
Tijdens zijn verblijf in Rolduc besluit hij in te
treden in de Congregatie van de Missie
(Lazaristen), net als zijn oom Frans Wijnhoven
en neef Frans Geurts.
Op 27 mei 1899 wordt Frans in Parijs priester
gewijd. Nadat hij de Eerste Plechtige H. Mis
in Broekhuizenvorst heeft opgedragen en
afscheid heeft genomen van zijn ouders,
vertrekt hij naar China. Zoals gebruikelijk wordt
de nieuw aangekomen priester naar de oude
christenmissie van Kia-tchoang gestuurd om
taal en gewoonten te leren. Hij draagt voortaan
zijn Chinese naam Wén Zhìhé, wat betekent
‘brenger van vrede’.
Op zondag 10 april 1921 wordt Mgr. Frans
Schraven tot bisschop geconsacreerd door zijn
neef Mgr. Frans Geurts.

In juli 1937 breekt de tweede Japans-Chinese
oorlog uit. Op 9 oktober 1937 wordt Frans Schraven
met zijn 8 metgezellen door het Japanse leger
gruwelijk vermoord nadat hij geweigerd had
om vrouwen, die toevlucht hadden gezocht in
de missiepost, uit te leveren als troostmeisjes.
Meer bijzonderheden over de marteldood
van Frans Schraven en zijn metgezellen vindt
u op de websites: www.mgrschraven.nl en
www.facebook.com/mgrschravenstichting.
U kunt onze activiteiten ondersteunen met een
donatie op IBAN nr. NL74RABO0148175341
t.n.v. Mgr. Schravenstichting.

