Oproep voor Donatie
Kunnen wij u over de streep trekken om het prachtige project ‘Helse Liefde’ met geld te
ondersteunen?
Het project is een muziektheaterspel van ongeveer anderhalf uur waarin het verhaal van de
Nederlandse bisschop Frans Schraven spil en inspiratiebron vormt.

Projectleider Roel Verheggen, o.a. bekend van de Maria Passie, is regisseur en dirigent. Hij heeft ook
het script geschreven voor Helse Liefde.
Het Coronavirus heeft het lange tijd Roel Verheggen en de ruim 40 zangers en spelers niet
gemakkelijk gemaakt. Maar nu zijn zij weer met enthousiasme aan het repeteren. Er is veel blijven
‘hangen’ en iedereen vond het heerlijk weer samen te zingen en te spelen.
De groep hoop dit jaar weer flink te kunnen repeteren, zodat de try-outs worden verwacht medio
2022. De première zal, naar verwacht, in oktober 2022 in Noord-Limburg zijn. De voorstelling kan
worden gespeeld in kerken, kleine theaters en gemeenschapshuizen. Zodra locaties en data van
uitvoeringen bekend zijn, vindt u deze op websites https://www.helseliefde.com/ en
https://www.mgrschraven.nl/
Bezoekers van Helse Liefde krijgen het levensverhaal van bisschop Frans Schraven te horen, die in zijn
levenshouding Jezus Christus zelf navolgde, ‘Je leven geven voor de ander’. Dit levensverhaal is
verweven met het verhaal van Louise, een vrouw in het nu, die door haar man (seksueel) wordt
misbruikt. Uiteindelijk vindt ze, mede geïnspireerd door Mgr. Schraven, de kracht om voor zichzelf te
kiezen. Helse Liefde is een theaterspel in een moderne vorm met bekende popsongs die prachtig
passen bij het verhaal. Met de voorstelling hopen we mensen te bereiken die meer willen weten over
het indrukwekkende verhaal van Frans Schraven. Bij de voorstelling wordt geld ingezameld voor een
goed doel: mensen die te maken hebben met seksueel geweld. Ook hulpverleners, docenten en
jongeren worden hierbij betrokken.
De Mgr. Schravenstichting, de opdrachtgever van het theaterspel, is ijverig op zoek naar subsidie
voor dit wonderschoon en luisterrijk theaterspel. Dat is geen sinecure, vandaar ook deze oproep voor
een donatie. Uw gift wordt gebruikt voor de huur van de repetitieruimte, voor bladmuziek, repetitor,
pianist, de website, decor, posters, flyers, programmaboekjes en reiskosten etc. Zangers en spelers
komen uit de gehele regio Noord-Limburg/Oost-Brabant en zijn betrokken op vrijwilligersbasis.
Met uw gift van bijvoorbeeld € 20,-, € 50,- of meer zijn wij heel blij. De Mgr. Schravenstichting en
haar penningmeester ziet er op toe dat uw gift passend voor dit doel wordt gebruikt.
U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL74 RABO 0148 1753 41 ten name van
Mgr. Schravenstichting, onder vermelding van ‘Helse Liefde’.

