
Programmaboekje 
 

Najaarsconcert 
 

Zondagmiddag 18 september 2016 
15.00 uur 

Johanneskerk Sittard 
 

 

 
 

Met medewerking van: 
Steinder Mannenkoor  

(dirigent Pierre Gerits & pianiste Sielke Smeets) 
Alice Gort-Switynk (klassiek zang (sopraan) /  blokfluiten) 

Leon Dijkstra (orgel en piano) 
 
 
 
 

Toegang: 
Vrije gave ten bate van de orgelrestauratie 
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Na afloop van het concert is er gelegenheid om een 

drankje te nuttigen in de hal van de kerk. 
 

* * * 
Benefietconcert 
zondag 18 september 2016 
15.00 uur 
Johanneskerk Sittard 
 
Met medewerking van: 
Steinder Mannenkoor (dirigent Pierre Gerits & pianiste Sielke Smeets) 
Alice Gort-Switynk (klassiek zang (sopraan) /  blokfluiten) 
Leon Dijkstra (orgel en piano) 
 
Toegang: 
Vrije gave ten bate van de orgelrestauratie  
 

 
 
                                                                            Stichting Behoud Franse Klooster 
                                                                      Charles Beltjenslaan 9, 6132 AD Sittard 

06-30567774 
info@stichtingbehoudfranseklooster.nl   
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl  

KvK: 53126483 
RSIN: 8507.57.915 

IBAN: NL31 RABO 0140152857 
BIC: RABONL2U 
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Programma 

 

Welkomstwoord door Ludo Jansen 
voorzitter Stichting Behoud Franse Klooster 

 
Koor  Marija Mati Ijubljena    

Gregor Rihar 
 

Thank you Lord    
arr. Meindert de Jong    

 

Steal away     
bew. Felix De Nobel 

  

As Torrents in Summer 
Edward Elgar (1857-1934) 

 

Zang (sopraan) Vocalise 
Sergej Rachmaninov (1873-1943) 

 
 
Pianospel Valse opus 69 nr. 1 

Frédéric Chopin (1810-1849) 

 
Koor  Mi langero tacendo 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 

Edipo Coloneo 2B  
Gioacchino Antonio Rossini (1792-1868) 

 

Edipo Coloneo 3B  
Gioacchino Antonio Rossini (1792-1868) 

 
Blokfluitsolo Fantasie in D-minor 

George Philipp Telemann (1681-1767) 
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Orgelspel Koraal en geselecteerde variaties over  
Sei gegrüsset, Jesu Gütig BWV 768 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Zang (sopraan) Motette Exsultate, Jubilate KV 165 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

 * Allegro 
 * Recitativo 
 * Larghetto 
 * Allegro 
 

Koor  You Raise me Up 
Rolf Lovland en Brendan Graham 

 

Le Rossignol    
André Ernest Modeste Grétry (1741-1813) 
 

Abendfrieden   
Rudolf Desch (1911-1997) 

 

The long day closes  
Arthur Sullivan (1842–1900) 

 
Alle musici samen La Vergine degli Angeli 

Guiseppe Fortunino Francesco Verdi (1813–1901) 
 

Ave Maria     
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)  
arr. Pierre Gerits 

 
Dankwoord  door Ludo Jansen 

voorzitter Stichting Behoud Franse Klooster 
 
 

 

 
 

* * * 
 

Na afloop van het concert is er gelegenheid om een 
drankje te nuttigen in de hal van de kerk. 

* * * 
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Curricula Vitae van de musici 

 
 

Steinder Mannenkoor 

Samen zingen is het mooiste wat er is. Het 45 jarig Steinder Mannenkoor wil haar 
hobby blijven uitoefenen maar kan dit alleen doen door jou te mogen 
verwelkomen. 
Ook al ben je van mening dat je niet kan zingen dan ontmoeten wij jou graag.  
Denk eraan, de meeste van ons zijn ook zo begonnen. 
 

Aspirant-leden zijn van harte welkom tijdens onze repetitie op de maandagavond 
tussen 19:15 en 22:00u in de Brasserie Merode te Nieuwdorp-Stein om de sfeer te 
proeven. 
 
 

Een stukje geschiedenis van het koor 
Het koor is opgericht op 2 november 1970 
 
 

Dirigenten 
Het koor heeft achtereenvolgens onder leiding  
gestaan van de onderstaande dirigenten. 
 

Peter Eykenboom        
Giel Vossen   
Ton Kropivsek  
Jan Mertens   
Paul Vonken   
Steven Wiche     
Het koor staat nu onder leiding van Pierre Gerits.        
                                                                                                         
                                                                                              Pierre Gerits 
Concerten 
Het koor verzorgt ieder jaar meerdere concerten in Stein en omgeving . De 
belangrijkste zijn het  nieuwjaarsconcert met de Fanfare Société de Stein en 
Mandoline- orkest en ensemble de The Strings , de opluistering van koningsdag 
bij de huldiging van de gedecoreerden , het koffieconcert in Mei / Juni , de 
kerstconcerten in Stein en bij Intratuin in Geleen , lustrumconcerten en diverse 
andere concerten.  
Daarnaast heeft het koor ook elders van zich doen spreken. Met name in 
Hilversum, Dortmund, Limburg aan de Lahn en Karden ( Duitsland) , Brugge, en 
Raeren (België) , Luxemburg, Stoke on Trent ( Engeland ) en Slovenië werden 
concerten gegeven, die men niet vlug zal vergeten. 
 

Tijdens de viering van het 25-jarig jubileum in 1995 organiseerde het koor een 
aantal concerten waarin diverse aspecten van de ( koor ) zang gepresenteerd 
werden.  
Ook het jubileum concert in 2010 ter eren van ons 40-jarig bestaan dat mogelijk is 
gemaakt met behulp van voormalige dirigenten van het koor was een geweldige 
“Happening “   
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Samenwerking met bekende solisten 
Samen met het koor traden bekende solisten op in Stein, zoals Marjon Lambriks, 
Mary Willems, Adriaan van Liempt, Ernst Daniël Smit, Angelina Ruzzafante en 
André Post. 
 

Producties 
Na het uitbrengen van de eerste Kerst-LP werd in  oktober 1990 tijdens de 
lustrumconcerten de eerste CD gepresenteerd onder de titel “In the mood on 
Broadway” . 
N.a.v. het 25-jarig jubileum werd de tweede CD “Memories of Yesterday 
“gepresenteeerd. 
 

Het Koor 
Het koor bestaat nu uit ongeveer 35 zingende leden verdeeld over de 4 stemmen  
(partijen) te weten bassen, baritons, tenoren 1 en 2. De muzikale leiding van het 
koor berust bij de dirigent. Er is geen tweede dirigent . De instrumentale 
begeleiding tijdens de repetities vindt plaats door de dirigent. 
 

Beschermvrouwe 
De beschermvrouwe van het koor is mevrouw S.A.R.M van Waterschoot. 
 

Repetitietijden 
De repetitie-avond is maandagavond.  
Afhankelijk van de concertagenda kunnen er extra repetities worden vastgesteld. 
 

Repetitieruimte 
De repetitieruimte is de feestzaal van het Café-Brasserie Merode, adres:   
Merodestraat 31 6171 XM  Stein. 
 

Contributie 
De contributie bedraagt € 12.— per maand. Deze kan maandelijks, per kwartaal, 
halfjaar of jaarlijks betaald worden. 
De eerste drie maanden van het lidmaatschap is geen contributie verschuldigd, 
waarbij de maand, waarin men lid wordt,  als eerste maand wordt geteld. 
 

Voor meer informatie: 
Email: pierre@stakenborgarchitect.nl 
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Sielke Smeets 

Sielke Smeets begon in 1999 na haar VWO-diploma gehaald te hebben, aan de 
studies Schoolmuziek en Orthopedagogische MuziekBeoefening (OMB), toen nog 
twee aparte studies, aan het Conservatorium Maastricht. In 2003 rondde ze beide 
studies af en  werd ze toegelaten tot de opleiding Piano Klassiek, eveneens in 
Maastricht. Ze startte bij Alejandro Serena Llinares, en kreeg vanaf 2006 les van 
Tonie Ehlen. Ze volgde een masterclass liedbegeleiding van Rudolf Jansen en 
mocht meedingen naar de Music Award Maastricht 2007. Sielke is in 2007 
afgestudeerd als Bachelor of Music, voor zowel de docerende als de uitvoerende 
afstudeerrichting en werd aangenomen voor de masteropleiding piano, met 
uitvoerend profiel. Ze heeft deze in 2009 met succes afgerond.  
 

In 2008, 2009 en 2011 nam ze deel aan de Birmingham 
International Piano Academy waar ze lessen volgde bij Philip 
Martin, Malcolm Wilson, John Humphreys, Robert Markham, 
Katherine Lam en Margarat Fingerhut. Tevens volgde ze 
daar masterclasses van John Lill, Oxana Yablonskaya, Philip 
Martin en Peter Donohoe en werd ze geselecteerd voor het 
final recital.  
Daarnaast volgde ze masterclasses bij Richard Goode 
(2009; deSingel, Internationale Kunstcampus te Antwerpen), 
Håkon Austbø (2010; Conservatorium Maastricht) en Claire 
Chevallier (2010; Musica, Impulscentrum voor Muziek, 
Antwerpen).  

 

Sielke werkt als OMB'er aan de Adelante Mytylschool en als Docent Piano aan het 
Conservatorium en het United World College, beide in Maastricht. Ook maakt ze 
deel uit van het trio 'Castradivi', en duo ‘Xi-music’. 
 
Alice Gort-Switynk  
Alice Gort-Switynk is werkzaam als docerend- en 
uitvoerend musicus blokfluit en klassiek zang. Zij 
studeerde blokfluit aan het Conservatorium in 
Enschede bij Marjolijn van Roon (DM & UM) en sloot 
dat af in 1996 en 1999. Tegelijkertijd studeerde zij 
muziektherapie en deed daarvoor eindexamen in 
1998. Later studeerde zij klassiek zang, bij Caroline 
Stam en Francine van der Heijden en behaalde in 
2016 haar Bachelor bij de Vakopleiding Muziek 
(SNVM) in Amsterdam. Workshops en coaching voor 
zang ontving zij o.a. van: Marja Reijnders, Rebecca 
Stewart, Stephanie Gericke en Phyllis Ferwerda, 
voor blokfluit van docenten als: Marion Verbruggen, 
Bertho Driever, Ita Heijmans en Saskia Coolen.  
Met de luitiste Elly van Munster vormt zij ensemble Rossignol, met de organist 
Aarnoud de Groen ensemble Orzo e Verde en met gitariste Nelleke ter Berg vormt 
zij het duo Alicante. Andere musici waar zij concerten mee geeft, zijn o.a. pianist 
Andrew Clark en organist Sietze de Vries. 
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Naast haar optredens voor zang en blokfluit, is zij een bevlogen en passievol 
pedagoog. Zij geeft les zowel aan kinderen, als aan jongeren en volwassenen. 
Ook heeft zij veel ervaring in het leiden van blokfluitensembles en zanggroepen.  
Voor meer informatie: 
Website: http://alicegortswitynk.blogspot.nl 
 

Leon Dijkstra 
Leon Dijkstra studeerde Piano, Orkestdirectie en 
Theorie der muziek aan het conservatorium van 
Maastricht. Na zijn studie heeft hij zich als pianist en 
organist hoofdzakelijk toegelegd op het begeleiden 
van solisten en ensembles. Inmiddels werkt Leon als 
freelance pianist en organist samen met meer dan 
40 solisten, koren en orkesten, van de jongste 
amateurs tot de gelauwerde professionals en in de 
meest uiteenlopende genres. 
Momenteel is hij als vaste begeleider verbonden aan 
het Koninklijk Roermonds Mannenkoor, het 
Meerssens Mannenkoor, Mannenkoor Si-tard uit 
Sittard en koor New Generation uit Merkelbeek. Hij 
is een veelgevraagde gastpianist bij koren door heel 
Limburg waaronder de koren Thorensis uit Thorn, 
het Vocaal ensemble Quint uit Tegelen en het 
Venray’s Mannenkoor. Daarna is hij als pianist en repetitor verbonden aan het 
zanginstituut Vocaal totaal uit Merkelbeek. 
Als toetsenist begeleidt hij regelmatig musical- en theaterproducties, tevens werkt 
hij als repetitor, arrangeur en projectmatig als dirigent. 
Voor meer informatie: 
Website: www.leondijkstra.nl 

 

Volgend concert van de Stichting: 
Kerstconcert op zondag 11 december 2016 om 15.00 uur in 
de St. Pauluskerk te Limbrichterveld / Hoogveld (Generaal 
Whitestraat 2, 6135 CN Sittard). Het concert zal verzorgd 
worden door Kerkelijk Zangkoor Schandelen uit Heerlen 
(o.l.v. Sjef Konieczny) en Fanfare Sint Jan uit Leyenbroek 
(o.l.v. Harrie Broun). 
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Stichting Behoud Franse Klooster 

De Stichting Behoud Franse Klooster stelt zich ten doel  het ‘Franse Klooster’ en 
de Kapel aan de Walramstraat 23 Sittard te behouden voor de huidige en 
toekomstige bewoners van de stad Sittard-Geleen. Zij beijvert zich voor een 
passende herbestemming van de gebouwen die recht doet aan de geschiedenis 
en het karakter van het gebouw; met name het oorspronkelijke klooster en de 
kapel. Ook is het de nadrukkelijke doelstelling van de Stichting het Verschueren 
pijporgel te restaureren en te herplaatsen in Sittard. 
Bij de brand in de kapel is het orgel flink beschadigd. Met behulp van een groot 
aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers van de stichting is het orgel gedemonteerd 
en veilig opgeslagen. Het wacht nu op restauratie en herplaatsing. Dit alles kost 
veel geld. De stichting heeft hiervoor o.a. dit benefietconcert georganiseerd. 
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Verkrijgbaar vooraf en na het concert          
in de hal van de kerk. 

 
 

Op verzoek van de Stichting Behoud Franse Klooster heeft cineast Leo 
Baeten de film 'Adieu aux Soeurs' gemaakt over het leven en werk van 
de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in het gelijknamige 
ziekenhuis in Sittard.  
 

De film 'Adieu aux Soeurs' is verkrijgbaar op DVD. Leo Baeten heeft ook 
een boek geschreven onder de gelijknamige titel dat gelijktijdig met de 
film is gepresenteerd. 
 

Het boek en de film zijn bij concerten verkrijgbaar in de kerk.  
U heeft ook de mogelijkheid om het boek en de film te bestellen bij het 
secretariaat van de stichting: MAIL:info@stichtingbehoudfranseklooster.nl  
of 06-30567774.  
 

De stichting beschikt over een afhaalservice, alwaar U vijf dagen per 
week de gelegenheid heeft om de DVD en / of het boek op te halen. 
Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de 
stichting.  
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