
 
Het muziekspel ‘Helse Liefde ‘              
 
Het muziekspel ‘Helse Liefde’ vertelt  het verhaal van Mgr. Schraven 
in een moderne versie, uitgevoerd door veertig zangers en spelers, 
onder regie van Roel Verheggen.  Zij repeteren nu volop voor een 
mooi eindresultaat. De première is op 9 oktober 2022 in de kapel 

van het Missiehuis van de Lazaristen te Panningen. Alsdan is t.g.v. van de 85e sterfdag van 
Mgr. Frans Schraven en zijn Gezellen een Eucharistieviering.  
Vanaf deze datum zijn er in 2023 voorstellingen ingepland als volgt:  
zo 29 januari: Matthaüskerk Eibergen (15.00u), zo 5 februari: kerk Ootmarsum (15.00u),  
zo 5 maart: kerk Oudewater (15.00u), za 15 april: kerk Den Haag (19.30u),  
zo 14 mei: schouwburg Venray (15.00u), za 17 juni: kerk Lottum (19.30u),  
De voorstellingen in Goirle en Nuenen worden nog ingepland.  
  
Naast het spelen van het theaterspel ‘Helse Liefde’ wordt aandacht gevraagd voor een lokaal 
project dat zich inzet voor hulp aan slachtoffers en voorkoming van mensenhandel en 
(huiselijk) geweld. De regisseur Roel Verheggen is ook actief verbonden aan het  
Expertisebureau “Helse Liefde”. Hij geeft voorlichting op scholen met bijvoorbeeld het 
onderwerp ‘loverboys’. Het muziektheaterstuk ligt de regisseur nauw aan het hart. 
Voor een gekozen project wordt geld ingezameld. Daarnaast is er bij de voorstelling nazorg 
mogelijk voor bezoekers voor wie het verhaal te dichtbij komt of die willen napraten.  
Op de volgende websites meer informatie:  
https://www.helseliefde.com/     https://www.mgrschraven.nl/ 
 
 
De Mgr. Schravenstichting, de opdrachtgever van het theaterspel, is op zoek naar  
subsidie voor dit wonderschoon theaterspel. Uw gift wordt gebruikt voor de huur van de 
repetitie- en speelruimte, voor bladmuziek, repetitor, pianist, de website, decor, posters, 
flyers, programmaboekjes etc.  U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL74 RABO 0148 
1753 41 ten name van Mgr. Schravenstichting, onder vermelding van ‘Helse Liefde’  
 
  

Scan de QR-code om €2,00 te betalen als donatie.  
Met uw gift van bijvoorbeeld € 20,-, € 50,- of meer zijn wij heel blij.    
Gebruik daarvoor de camera app op je telefoon.  

Doneren kan ook met deze url: 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=GmIFLDMwSGm1I7Td39xlTg 

 


