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Achtdaagse pelgrimsreis naar Parijs 
 
Dit jaar wordt de 85ste sterfdag van Mgr. Schraven herdacht. Om stil te staan bij de betekenis 
van Mgr. Schraven voor de huidige tijd organiseert de Schravenstichting in oktober een 
achtdaagse busreis. Deze reis gaat langs alle plekken die een rol hebben gespeeld in het leven 
van Mgr. Schraven. Zo wordt vertrokken vanuit Lottum (geboortehuis), wordt twee dagen 
verbleven in Rolduc, waarna de reis verder gaat naar Leuven. Dan wordt Parijs bezocht (o.a. 
het moederhuis van de Lazaristen). Na twee dagen gaat het naar Tilburg om uiteindelijk na 
acht dagen te arriveren in Panningen. Hier vindt ’s middags de première plaats van het 
muziekstuk ‘Helse Liefde’. 
 
Via bijgaande link leest u meer over deze reis, die door de organisatoren wordt aangemerkt 
als een ‘pelgrimsreis’. Datum: zondag 2 t/m zondag 9 oktober. 
https://www.mgrschraven.nl/PDF/flyer_Mgr_Schravenreis.pdf 
 
 
Orgelkring bestaat tien jaar 
 
In december is het tien jaar geleden dat de stichting Orgelkring Peel 
en Maas werd opgericht. In dat jaar bestond het Cavaillé-Coll 
Mutin orgel honderd jaar. 
Dit jaar heeft de orgelkring een volle en rijke agenda georganiseerd, 
zie via deze link het overzicht: 
https://orgelkringpeelenmaas.nl/agenda-2022/ 
 
Voor volgende week dinsdag (14 juni, vanaf 20.00 uur) hebben ze 
de vermaarde organiste Ute Gremmel weten te strikken voor een 
concert. 
Wie haar persoonlijke website bezoekt, zal zien dat ze naast een 
virtuoze organiste ook ‘iets met kinderen’ heeft. Niet alleen bouwt 
ze samen met kinderen in een uur tijd een compleet en bespeelbaar 
orgel (project ‘Orgelkids’), ze heeft ook muziekstukken voor kinderen op haar naam staan, 
zoals Peter en de wolf, orgelmuziek en schaduwspel.  
 
Video voor de Algemene Vergadering van de Congregatie 
 
Van 27 juni tot 15 juli vindt in Rome de 43ste Algemene Vergadering van de Congregatie der 
Missie plaats. Het voorbereidend committee heeft alle provincies gevraagd een kort filmpje te 
maken van hun provincie. Ook aan Holland House werd dit verzoek gericht (we zijn immers 

een huis van Rome). In de Raad werd 
besloten hierop in te gaan. In nauwe 
samenwerking met Omroep Peel & Maas is 
in enkele dagen tijd een video van 6½ 
minuut geproduceerd. Daarin komen 
verleden, heden en toekomst mooi in beeld. 
Ook een aantal Lazaristen vertelt iets, 
sommigen in de taal van het land waar ze 
gewerkt hebben. Bekijk het filmpje via 
https://youtu.be/sSioD3DpdKQ. 


