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Het boek 

 
Al geruime tijd wordt er gewerkt aan het proces van 
zaligverklaring van Mgr. Schraven. Met name Marja en 
Vincent Hermans hebben hier enorm veel tijd in gestoken. 
Zo’n proces kan jaren in beslag nemen, tal van commissie buigen 
zich erover. Recent is één onderdeel van dat proces afgerond: het 
historisch onderzoek. Deze afronding heeft de vorm gekregen van 
een indrukwekkend boek. Dat mag met gepaste trots worden 
gepresenteerd! 
 
Mobiele airco’s 
 
Op het moment van schrijven ligt er sneeuw in ons land. Toch 

bereiden we ons nu al voor op hetere dagen. Omdat we kiezen voor zorgvuldigheid in plaats 
van snelheid, zal de renovatie van het missiehuis meer tijd in beslag nemen dan we 
aanvankelijk dachten. Daar komen de ontwikkelingen in de wereld van de bouw nog bij: 
levertijden lopen soms uit, ook wij worden daarmee geconfronteerd. 
Desalniettemin: op donderdag 14 april worden de steigers gebouwd aan het missiehuis, in de 
binnentuin. De werkzaamheden aan het dak gaan dan beginnen. Daarnaast hebben we een 
aantal mobiele airco’s aangeschaft. Onze elektra-aansluiting kan dat nu aan. Bij de volgende 
hittegolf kunnen we hen die dat willen koelte bieden. Na de zomer, als de renovatie voltooid 
is, kunnen we de meeste airco’s weer doorverkopen. 
 
Mgr. Schraven-pelgrimsreis 
 
De tweejaarlijkse pelgrimsreis naar China, waar Mgr. Schraven het grootste deel van zijn 
leven doorbracht, is dit jaar vanwege de pandemie niet mogelijk. Als alternatief heeft de 
Schravenstichting in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim, het Verbiestinstituut in 
Leuven en met de Lazaristen een alternatieve 8-daagse reis georganiseerd. Deze begint op 
zondag 2 oktober in Noord-Limburg (Mgr. Schraven is geboren in Lottum) en gaat via 
Rolduc, Leuven, Parijs (het moederhuis van de congregatie) via Tilburg naar Panningen. In 
Panningen wordt op zondag 9 oktober afgesloten met de première van het muziekstuk ‘Helse 
Liefde’. Voor meer informatie: info@huisvoordepelgrim.nl. 
 
Mondkapjes 
 
Terwijl in de rest van ons land de mondkapjes-maatregel is afgeschaft, wordt deze in het 
zorgcentrum en in het missiehuis nog aangehouden. Nog steeds worden mensen ziek door een 
Corona-besmetting. En hoewel deze ziekte voor de meesten een 
mild verloop kent, is dat niet voor iedereen zo. Bovendien 
hebben we in het zorgcentrum en in het missiehuis te maken met 
kwetsbare doelgroepen. 
Vandaar dat besloten is om niet alleen de mondkapjesmaatregel 
nog even voort te zetten, in goed overleg is besloten om deze 
maatregel aan te vullen met het verzoek aan mensen van buiten 
(bezoekers en medewerkers) om naast een mondkapje ook 
speciale handschoenen aan te doen. Die worden vanaf maandag 
bij alle ingangen beschikbaar gesteld. 
We gaan ervan uit dat iedereen ook deze maatregel loyaal 
opvolgt.  


