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

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Beknopt jaaroverzicht 2018 van de activiteiten van de Stichting Behoud Franse Klooster 

 

ONTWIKKELINGEN INZAKE HET FRANSE KLOOSTER 

Het afgelopen jaar heeft het stichtingsbestuur contact gehouden met de projectontwikkelaars. Volgens deze gaat de 

langverwachte bouw van een Chinees hotel met inbegrip van een gezondheids-, cultuur- en expocentrum in Sittard medio 

2019 van start. Twee jaar later dan gepland. Het (top)hotel wordt flink groter en krijgt nu 150 kamers. Totale investering: 

ruim 20 miljoen.  

Tot onze vreugde blijven, zoals de plannen er nu voorstaan, de bijzondere glas-in-lood ramen van Joep Nicolas en 

Bemelmans in de Kapel van het Franse Klooster gehandhaafd.  

 

ORGEL 

Afgelopen jaar hebben wij ons met name bezig gehouden met de nieuwe bestemming van het Verschueren pijporgel 

afkomstig uit het Franse Klooster. Vanwege noodweer in mei jl. is er wateroverlast geweest in de ruimtes waar het pijporgel 

was opgeslagen. Om deze redenen hebben wij maatregelen moeten treffen om het orgel te verhuizen en elders droog en 

veilig op te slaan. Er is vrijwel géén vocht en waterschade aan het orgel dankzij de snelle en effectieve inspanningen van het 

stichtingsbestuur en vrijwilligers. 

 

NAAMGEVING VOORMALIGE ZIEKENHUISTERREIN 

Bij de naamgevingscommissie van de gemeente Sittard-Geleen is door het bestuur een voorstel gedaan om het voormalige 

ziekenhuisterrein te noemen naar de stichter van de congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid, nl: Père Guy Homery 

(1781-1861). Belangrijk is dat de naam Homery voor zal komen in de nieuwe benaming, bijv. ‘Park Homery’.  

Door de benaming van ‘Park Homery’ blijft er een levende herinnering aan de grote betekenis van de zusters van de 

‘Goddelijke Voorzienigheid’ voor de ziekenzorg in Sittard en omgeving. 

 

CONSERVATIE KAPEL EN KLOOSTER 

Het stichtingsbestuur en vrijwilligers houden de conservatie en veiligheid van het complex in de gaten. Vrijwilligers van de 

stichting zorgen voor het onderhoud van het veldkruis nabij de Kapel van het Franse Klooster op de hoek Heinseweg / 

Walramstraat. 

 

ACTIVITEITEN T.B.V. VRIENDEN / SPONSOREN WERVING 

Dankzij het werk van vele vrijwilligers en de kosteloze inzet van musici en de gulle gaven van onze vrienden en donateurs 

hebben we ons project renovatie orgel steeds in de belangstelling kunnen zetten. Afgelopen jaar hebben we van drie mooie 

concerten genoten: het voorjaarsconcert op zondag 25 februari in de Johanneskerk te Sittard, het lenteconcert op zondag 27 

mei in de parochiekerk Christus Hemelvaart - H. Joseph en het kerstconcert op zondag 9 december in de Johanneskerk te 

Sittard.  

 

Rond de paastijd heeft de stichting weer paasstukjes gemaakt waarvan de opbrengsten ten goede komt aan de 

orgelrestauratie. Deze paasstukjes zijn gemaakt door vrijwilligers van de stichting.  

 

Tijdens het oktoberfeest hebben we ons project van de orgelrestauratie voor het grote publiek kunnen presenteren. 

 

TOT SLOT 

Wij hopen in 2019 met de herbouw van het Verschueren pijporgel te kunnen starten. Voor de realisatie hiervan hebben wij 

uw blijvende financiële steun als vriend nodig en uw inzet als vrijwilliger. Bent u nog geen vriend van de stichting dan kunt 

u zich aanmelden via het secretariaat: telefoon: 06-30567774 of email: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl                               

U bent uiteraard ook van harte welkom om vrijwilliger te worden bij onze stichting. Hiervoor kunt u zich eveneens wenden 

tot het secretariaat. 

 

Sittard, 31 december 2018 

dhr. B. Scholte  dhr. E. Verleng 

bestuurslid   secretaris  
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