
De opening en inzegening het nieuwe Schravenpad op zondag 29 mei 2022 

De evenementen op deze meest zonnige dag zijn goed verlopen. We kunnen terugzien op 
een mooie ingetogen eucharistievering met aansluitend de inzegening van het nieuwe 
Schravenpad op het kerkplein en een prachtig vervolg in De Rozenhof te Lottum. Roel 
Verheggen en zangers verzorgden een try-out van het Muziekspel Helse Liefde. De deken 
van het dekenaat Horst-Helden, Wilson Varela, en andere aanwezigen: dank voor jullie 
warmte en verbinding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eucharistieviering te Broekhuizenvorst  
Van vele kanten kwamen positieve reacties op de viering bij de gelegenheid van de inwijding 
van het Mgr. Schravenpad.  De voorganger en concelebranten, pater Rafael Isharianto CM, 
pater Wiel Bellemakers CM, pater Harrie Jaspers CM, hebben gezorgd voor mooie liturgische 
dienst. Zij volgden de liturgie van de betreffende zondag (de 7e zondag van Pasen C). De 
koorzang en het orgelspel waren zeer verdienstelijk. Het intredelied, de tussenzang en het 
Halleluja-vers waren zeer toepasselijk.  
Hier past een woord van oprechte dank aan degenen die – naast de voorganger en de 
concelebranten - de dienst hebben voorbereid en uitgevoerd:  organist Carola 
Hoedemaekers, Mia Janssen, Theo Cox, Piet Litjens, de dirigent Geert Claessens en de 
zangers van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor van Oostrum en Lau Engels, bestuurslid van de 
mgr. Schravenstichting.   
 

 
 



 
Inzegening van het informatiebord wandelpad 
De voorganger pater Rafael Isharianto CM hield een betekenisvolle preek bij de inzegening 
van het bord van het mgr. Schravenpad op het kerkplein.  De fanfare van Broekhuizenvorst 
en Ooyen brachten een prachtige aubade. video 
 

  
 
 
De Rozenhof te Lottum  

 
De medewerkers van de Rozenhof zorgden voor 
een goede ontvangst en een uitstekende verzorging 
van de lunch en de koffie of thee met een 
rozengebakje.  
Later in de middag werd in de ontmoetingsruimte 
van  de Rozenhof een try-out gehouden van het 
Muziekspel ‘Helse Liefde’, een voorstelling die, in 
opdracht van de mgr. Schravenstichting, is 
geschreven door Roel Verheggen. Het script waarin 

het verhaal van missionaris Frans Schraven de spil en inspiratiebron vormt. Hij redde in 1937 
in China het leven van honderden vrouwen, toen de Japanners China veroverd hadden. 
 

 



Het was een ‘kippenvel’ moment, krachtige popsongs zoals ‘(Something Inside) So strong ‘. 
Scenes in het spel vertelt het verhaal van Louise, een vrouw die door haar man wordt 
mishandeld. Louise denkt zelfs dat dat haar eigen schuld is. Als ze in een park een man 
ontmoet die Louise het verhaal van de missionaris Frans Schraven vertelt, is zij geïnspireerd. 
Louise gaat op zoek naar haar innerlijke kracht en weet zich te bevrijden van misbruik.  
Het was prachtig met de gedreven dirigent Roel Verheggen en al die andere spreeksters en 
sprekers, zangers en zangeressen. Het belooft wat groots te worden op de première  zondag 
9 oktober 2022 in de kapel van de Lazaristen in het missiehuis van Panningen.  
 
Enkele enthousiastelingen hebben het nieuwe Schravenpad dezelfde dag gaan lopen. 
Informatie over de nu twee wandelpaden met informatieborden over de geschiedenis van 
Lottumse Bisschop Frans Schraven, volgt hier: 
 
Zowel de themaroute Schravenpad naar Broekhuizenvorst 13,5 km en het Schravenpad naar 
Kaldenbroek 10 km lopen langs knooppunten. Beide starten in het Rozendorp Lottum, 
Noord-Limburg. De bewegwijzeringen op de hele trajecten zijn prima in orde.  
Dagelijks maken vele mensen gebruik van deze wandelpaden, ook vanuit andere routes. 
Minimaal 3 keer per jaar zijn er controleurs op pad van Landschap Horst aan de Maas.  
Hoe te lopen? Kijk op hun website https://www.landschaphorstaandemaas.nl/wandelen-
fietsen/wandelroutes 
Je kan de routes downloaden. Daarin al de knooppunten die je tegenkomt en in combinatie 
met de GPS de blauwe stip precies waar je bent. Bij de laatstsgenoemde route staan de 
bijzondere plekjes al met een icoontje op de route, aantikken en alle informatie bij de hand. 
Of klik op de app op de i van informatie bij de route en je ziet de knooppuntroutes op een rij 
staan en alle bijzonder plekken waar je langs komt.  
Met dank aan Ton van Hoof van Landschap Horst aan de Maas voor de toelichting.  
En vergeet niet op de routes de Mgr. Schraven gedenkkapel te Broekhuizenvorst te 
bezoeken, in de Parochiekerk H. Naam Jezus aan de Kerkstraat 9 te Broekhuizenvorst. 
Dagelijks geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.  
 

 


