
 

Het Verschueren orgel uit de Kapel van het Franse Klooster 

Het orgel uit de kapel van het ‘Franse Klooster’ betreft een elektro – pneumatisch 
pijporgel van de Firma Verschueren. Het orgel is gebouwd in het jaar 1939, Opus 104. 
 

Het Verschueren orgel is een waardevol instrument; niet alleen vanwege de 

bijzondere registers maar ook door zijn historische geschiedenis. Voorheen werden er 
op het orgel geregeld orgelconcerten gegeven. 
 

Na de sluiting van de kapel heeft de vrijwilligersgroep onder leiding van een organist 

het orgel deskundig ingepakt in plastic om stof en beschadigingen tegen te gaan. 
Door de binnenbrand in de kapel op 19 juni 2010 is het orgel zwaar beschadigd 

geraakt. In eerste instantie leek het orgel als “verloren” te beschouwen, echter na 
deskundige inspectie bleek dat alleen maar het frontwerk en de speeltafel forse 

brandschade hebben opgelopen. Het overige pijpwerk en de mechaniek waren nog 

intact.  
 

Vanaf 2010 t/m 2022 heeft de stichting activiteiten georganiseerd om gelden te 

genereren voor de restauratie- en herbouw van het orgel. Daarnaast heeft de 

stichting jarenlang zorg gedragen voor de gedemonteerde opgeslagen 
orgelonderdelen. 
 

De stichting heeft het orgel laten restaureren- en herbouwen tot continuo-orgel door 

Nijsse & Zn. Orgelbouw in Oud-Sabbinge.  
 

Het continuo-orgel heeft een nieuwe bestemming gekregen in de parochiekerk H. Hart 
van Jezus te Overhoven-Sittard. Het orgel staat op het priesterkoor en wordt gebruikt 

voor erediensten, (orgel)concerten en orgeleducatie (orgellessen). Onze stichting 
faciliteert in de ondersteuning van orgellessen voor kinderen. Op deze wijze probeert 

onze stichting de orgelcultuur over te brengen naar de nieuwe jonge generatie. 
 

Het continuo-orgel staat in bruikleen in de H. Hartkerk. Het instrument is eigendom 
van onze stichting aangezien wij voor het beheer- en onderhoud van dit mooie 

instrument zorgen. 
 

 
Foto van het gerestaureerde orgel afkomstig uit het Franse Klooster,                                                                           

thans “continuo-orgel” in de H. Hartkerk te Overhoven-Sittard. 
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Inleiding 
Stichting Behoud Franse Klooster te Sittard beijvert zich om de roerende en onroerende 

zaken behorende tot het Franse Klooster waaronder de kapel en het orgel, te behouden 
voor de Sittardse/Geleense Gemeenschap. 
 
 

Erfgoed 
De statuten spreken over het erfgoed van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. 

Het erfgoed zijn de resterende gebouwen na verhuizing van het Maaslandziekenhuis en 
sloop van de gebouwen aan de Walramstraat en alle roerende zaken met name 

religieuze artikelen en attributen. Ook het orgel behoort tot het erfgoed. In opdracht 

van onze stichting is het orgel afkomstig uit het Franse Klooster gerestaureerd- en 
herbouwd door Nijsse & Zn. orgelbouw tot een continuo-orgel. Onze stichting zorgt voor 

het beheer en onderhoud van dit instrument. 
 
 

Informatie over de stichting 
In 2011 zijn de activiteiten van enthousiaste vrijwilligers die zich beijverde voor het 

behoud van het Franse Klooster, voor de kapel en het orgel, ondergebracht in een 

Stichting. Daarmee werd een formele en juridische status gegeven aan hun activiteiten. 
De stichting bij notariële akte opgericht op 8 juli 2011 kreeg de naam: 

“ Stichting Behoud van Klooster, Kapel en Orgel zijnde het Erfgoed van de Zusters van 
de Goddelijke Voorzienigheid gelegen aan de Walramstraat 23 te Sittard”. 
 
 

Beleidsplan 
 

Doelstelling 

In de statuten is de volgende doelstelling opgenomen: 

- Het behouden van het erfgoed zijnde zowel roerend als onroerende zaken ten 
behoeve van de Sittard/Geleense gemeenschap. 

 

Realisatie doelstelling 

De stichting zal dit doel trachten te realiseren door: 
- Het verwerven en conserveren van alle roerend kerkelijke, museale en artistieke 

zaken die tot het erfgoed behoren. 
-  

 

mailto:info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/
http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/


 
- Het ontplooien van culturele en maatschappelijke activiteiten die het behoud van 

het erfgoed ondersteunen. 
Alle activiteiten die een passende herbestemming van het erfgoed bevorderen. 
 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 

Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit 5 leden: 
- Voorzitter Petra M.J. Claessen 

- Secretaris/penningmeester Efrem J.M.W. Verleng 
- Lid Eerwaarde Zuster Paule A.A. Houtvast 

- Lid Ben J. Scholte 

- Lid Mathias L.M. Reul 
 

Het bestuur vergadert een aantal maal per jaar.  

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. 
 

Activiteiten van de stichting 

De toekomstige bestemming van de gebouwen, die naar de mening van de stichting 
moet passen bij de historische waarde van het erfgoed, als het beheer en onderhoud 

van het gerestaureerde orgel uit het Franse Klooster (continuo-orgel), zijn de 
belangrijkste speerpunten. 
 

Aangezien de stichting verwacht dat passende herbestemming een kwestie is van 

lange adem wordt door de stichting veel druk gezet op de eigenaar om aandacht te 

besteden aan de conservering en veiligheid van de gebouwen. Tot de gebouwen 
behoort ook de prachtig vormgegeven kapel (1932) met de bijzonder 

gebrandschilderde ramen van Joep Nicolas. Na de verhuizing van het toenmalige 
Maaslandziekenhuis en de daarmee de ontstane leegstand, heeft brandstichting en 

vandalisme aanzienlijke schade toegebracht aan de gebouwen, met name de kapel en 
het orgel. 
 

Om die redenen is in 2010 in samenspraak met de toenmalige eigenaar ‘Orbis’ 

besloten het orgel en alle nog resterende kerkelijke attributen definitief uit de 

gebouwen te verwijderen. 
 

In 2010 en 2011 is door vrijwilligers van de stichting, onder leiding van de voormalige 

organist van het orgel, Efrem Verleng, met professionele ondersteuning, het orgel 

volledig ontmantelt en tezamen met de kerkelijke attributen succesvol opgeslagen. 
 

Middelen van de Stichting 

De middelen van de stichting bestaan uit vrijwilligers, vrienden en beperkte financiële 

middelen die het ons mogelijk maken te communiceren met alle partijen. De 
vrijwilligers helpen bij de groenvoorziening rondom het veldkruis, zorgen voor folders, 

ondersteunen bij concerten en heel belangrijk, assisteren bij het beheer en onderhoud 
van het gerestaureerde orgel afkomstig uit het Franse Klooster (thans continuo-

orgel).De vrienden geven door hun aanmelding numerieke steun aan de 

uitgangspunten van de stichting en helpen met een klein bedrag per jaar onze 
activiteiten. 

 
 

 
Vriend van het Franse Klooster Kapel en Orgel 

Word ‘vriend van het Franse Klooster, Kapel en Orgel Sittard’ voor € 15,- per jaar 
U steunt ons daarmee zeer en ontvangt: 

• onze nieuwsbrief 

• uitnodigingen voor bijeenkomsten / concerten 
 

De gelden zullen gebruikt worden voor het beheer en onderhoud van het continuo-

orgel en de activiteiten die de stichting onderneemt voor het behoud van het Franse 

Klooster / Kapel. 
 

Daarnaast zullen de gelden ook gebruikt worden om orgeleducatie (orgellessen) te 

faciliteiten voor de jeugd, om op deze wijze de orgelcultuur over te brengen naar de 

nieuwe jonge generatie. 
 

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier (bijgaande ingesloten in deze 

folder). Op dit aanmeldingsformulier treft u een strookje dat u ingevuld in een 

gesloten enveloppe tezamen met het verschuldigde bedrag dient te verzenden naar 
het secretariaat van de stichting. 

 
 

Het Franse Klooster 

Het Franse Klooster, bestaande uit een kloostercomplex en kapel, ligt in het centrum 
van Sittard aan de Walramstraat / Heinseweg. 
 

In 1905 is men begonnen met de bouw van dit kloostercomplex, dat in 1908 werd 

uitgebreid ten behoeve van de medische zorg, die door de zusters van de ‘Goddelijke 
Voorzienigheid’ gegeven werden.  
 

Oostelijk van de bestaande gebouwen werd in 1928 een uitbreiding gerealiseerd en 

rond 1930 ontstond er aan de voorzijde, achterzijde en stadszijde een grote 
uitbreiding, inclusief een nieuwe grote kapel aan de Walramstraat. Na de Tweede 

Wereldoorlog breidde het ziekenhuis “De Goddelijke Voorzienigheid” zich stormachtig 
uit.  
 

Toen de medische zorg door leken werd overgenomen, verdween een groot gedeelte 

van het oorspronkelijke klooster/ziekenhuiscomplex en werd vervangen door 

nieuwbouw. 
 

In 1986 werden het ziekenhuis ‘De Goddelijke Voorzienigheid’ en het in 1963 

geopende ‘St. Barbara Ziekenhuis’ in Geleen geïntegreerd tot een nieuwe organisatie 

onder de naam ‘Maaslandziekenhuis’. 
 

Na de opening van het nieuwe ‘Orbis Medisch Centrum’ (huidig ‘Zuyderland Medisch 

Centrum’)  heeft men het Maaslandziekenhuis afgebroken. Slechts het Franse Klooster 

met de kapel, gelegen op de hoek Walramstraat / Heinseweg, zijn overgebleven. Dit 
gebouw staat op de gemeentelijke monumentenlijst. 

 
 

 

 
 



 


