FOTOCOLLAGE
-------------------------------------------------------OFFICIËLE START VAN HET DIOCESAAN
ONDERZOEK MET DE INSTALLATIE VAN DE
KERKELIJKE RECHTBANK

voor de zaligverklaring van
‘MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN’

door bisschop Frans Wiertz van het bisdom Roermond
op zaterdag 23 maart 2013 in het Missiehuis van de
Lazaristen te Panningen
Op de foto van rechts naar links: Vice-postulator (vrij vertaald: procescoördinator) is prof.dr. Tjeu van
Knippenberg c.m., de secretarissen mr. drs. Bram Jansen en drs. Herman de Jonge, als theologen
mw. prof. dr. Palmyre Oomen en Drs. Jaap Zwarthoed c.m., als bewaker van het recht drs. Wiel
Bellemakers c.m., bisschop Frans Wiertz, voorzitter van de rechtbank Mgr. dr. Stefaan van Calster,
de leden van de historische commissie, bestaande uit Mgr. dr. Paul Hamans, mw. drs. Marja Grim en
drs. Vincent Hermans, en notulist mw. Ans Ebisch.
Op de voorgrond de portretten van de martelaren.

Welkomstwoord van Provinciale Overste van de
Lazaristen Wiel Bellemakers.
“Op deze dag heb ik gehoopt en naar deze dag heb ik
uitgezien…’

Mw. Marja Grim getuigt van haar geraaktheid door het verhaal van
Mgr. Schraven en gezellen. Het gaat met haar op de loop. Bestaat er
wel toeval of was de Heilige Geest daadwerkelijk aan het werk?

Zingend wordt de H. Geest aangeroepen.

De bisschop legt de eed af.

De martelaren worden voorgesteld en krijgen een plek
vóór de rechtbank.

De vice-postulator legt de goed luisterende bisschop uit waarom een
zaligverklaring nodig is. Het gebeurt op verzoek van de kerk in
China. Zo’n verzoek is zelfs vanuit China persoonlijk aan de paus
gedaan. Maar ook hier blijken de martelaren mensen te raken en
een heilzame uitwerking te hebben.

Met zijn hand op de borst legt pater
Bellemakers de eed af.
‘…Zo helpe mij God almachtig’.

Na elke eed volgt de ondertekening van de
schriftelijke verklaring. Hier door mw.
Oomen.
Er moet veel gestempeld worden, in allerlei
kleuren, ‘want daar houdt men in Rome van’.

Ieder ontvangt de officiële benoemingsbrief van
de bisschop ‘om in te lijsten’.

De notulen van de installatie worden meteen getekend,
‘want ze zijn altijd overal hetzelfde’.

De bisschop doet het slotgebed:
‘Mgr. Schraven en gezellen
hebben met hun dood
Uw barmhartigheid voor mensen
tot het uiterste bewezen’.

De belangstelling is
groot. ‘Dit had ik niet willen
missen’, werd vaak
gehoord. Of ook
‘indrukwekkend!’.

Kan het kleurrijker?

Het officiële dossier in het rood zoals het
nu in het bisdom is aangelegd voor de
zaligverklaring van Mgr. Schraven en
gezellen.

