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In dit nummer: 

De steun van de                  

Vrienden is onmisbaar 

om de doelstellingen van 

de stichting te kunnen 

verwezenlijken.                        

Wij vragen u vriendelijk,                  

wanneer u dat nog niet 

gedaan heeft, de                       

contributie over het 

“vriendenjaar 2017” te 

betalen.  

Dit jaar is een belangrijk 

jaar.  Naar verwachting 

zal begonnen worden 

met de bouw van het 

‘Chinees Gezondheids- 

en Cultuur Instituut’ in 

het Franse Klooster.                                     

Ook hopen wij dit jaar 

met de herbouw van het 

Verschueren orgel uit de 

Kapel van het Franse 

Klooster te kunnen                     

starten.  

Voor de realisatie                

hiervan hebben wij de 

financiële steun, van u 

als vriend, nodig. 

Het verschuldigde                       

bedrag van € 15,- kunt u 

overmaken op de                        

rekening van de                   

stichting                                 

(NL31 RABO 

0140152857) ten name 

van ‘Vriend Franse 

Klooster’.                           

Bij de omschrijving kunt 

u uw voor- en                           

achternaam invullen.                                                    

U kunt het verschuldig-

de bedrag van € 15,- ook 

contant betalen.                                              

U dient dan het bedrag 

van € 15,- , tezamen met 

het ingevulde strookje in 

een gesloten enveloppe 

te verzenden naar het 

secretariaat van de 

stichting                                         

(zie pagina 4 voor de   

contactgegevens van het 

secretariaat). 

Herinnering                                   

“Vrienden Contributie” 2017 

Maart 2017 

Stichting Behoud van Klooster ,  Kapel  en Orgel  z i jnde het  “er fgoed” van de zusters  van de  

Goddel i jke  Voorz ienigheid gelegen aan de  Walramstraat 23 te  Si t tard.  

In Memoriam: vrijwilliger Piet Meels 

Met veel verdriet in ons hart hebben wij het droevige bericht                                                       

ontvangen dat op 7 februari 2017 onze vrijwilliger Piet Meels                                                     

is overleden. 

Piet is samen met zijn vrouw Willie vrijwilliger van onze stichting                                            

sinds de oprichting hiervan. Als dirigent van het Seniorenkoor Sittard                                     

heeft Piet tot aan de sluiting van de Kapel van het Franse Klooster het                               

Seniorenkoor gedirigeerd tijdens de Eucharistievieringen in deze kapel. Piet heeft 

zich altijd ingezet voor het behoud van het orgel uit het Franse Klooster. Hij had 

een grote liefde voor orgelmuziek en koormuziek, met name het gregoriaans. 

Helaas kan Piet de herbouw van het orgel niet meer meemaken. Maar wij weten 

zeker dat hij vanuit de hemel zal genieten wanneer de orgelklanken zullen klinken 

vanuit het gerestaureerde orgel! 

Piet zal in onze gedachte blijven voortleven. 

Wij wensen zijn vrouw Willie heel veel sterkte toe                                                                         

met dit grote verlies! 

Bestuur en Vrijwilligers  

Stichting Behoud Franse Klooster 

Sittard 
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Dit jaar hopen wij met de herbouw van het orgel uit de Kapel van het Franse Klooster te kunnen starten. Het 

orgel kan, na zorgvuldig onderzoek en gesprekken met de nieuwe eigenaren van het complex, niet teruggeplaatst 

worden op de oorspronkelijke plek in de Kapel van het Franse Klooster. 

De afgelopen periode heeft het stichtingsbestuur de alternatieven voor de herplaatsing van het                                            

Verschueren pijporgel in kaart gebracht. 

Het plan is om het orgel uit het Franse Klooster, samen met het bestaande orgel van de St. Michielskerk te                      

restaureren en te herbouwen tot een volwaardig concertorgel. Een orgel dat gebruikt kan worden voor liturgische 

vieringen, concerten en voor opleidings- en studiedoeleinden. Het zal een culturele aanwinst op een historisch en 

belangrijke plek voor Sittard en omgeving gaan betekenen. Het Kerkbestuur en het Bisdom heeft met veel                         

instemming gereageerd op de voorstellen van onze stichting en zullen alle medewerking geven tot realisatie van 

het project.  

Er is een commissie van organisten– en musici geformeerd om de stichting bij de restauratie en herbouw te                   

begeleiden. 

De komende maanden is voor onze stichting (en uiteraard voor ons allemaal) een belangrijke en spannende tijd! 

De eerste belangrijke stap de keuze van restauratie- en herbouw, is genomen.  

Voor dit plan is veel geld nodig. Wij zijn als stichting gestart met de fondsenwerving voor dit ambitieus project 

met het aanschrijven en benaderen van Fondsen en Stichtingen op de terreinen van Cultuur en educatie. 

De stichting heeft de afgelopen jaren, door het geven van benefietconcerten, ontvangen giften en met financiële 

steun van “ De Vrienden” financiële middelen bijeen gebracht wat een beperkt deel van de totale kosten gaat                

dekken.  

Steun de bouw van het Nieuwe Concertorgel door een bijdrage over te maken naar                                       

IBAN: NL31 RABO 0140152857 ten name van Stichting Behoud Franse Klooster. Mede dankzij uw 

steun kan het  pijporgel uit het Franse Klooster, samen met het pijporgel van de St. Michielskerk,  

gerestaureerd– en herbouwd worden tot volwaardig concertorgel voor Sittard en omgeving.                             

Dit orgel komt ter beschikking voor concerten, liturgie, educatie, orgellessen, koren, fanfares,                   

ensembles, etc. Kortom: een orgel voor iedereen! Uw bijdrage is fiscaal ANBI aftrekbaar.                                   

Wij houden u op de hoogte! 

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de stichting: telefoon 06-30567774 / email                                                       

info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 

Onderstaande ziet u een eerste schets van het Nieuwe Concertorgel in de St. Michielskerk van de samenvoeging van 

beide orgels (pijporgel uit het Franse Klooster, en pijporgel uit de St. Michielskerk). 

Een eerste schets van het front van het Nieuwe Concertorgel. 

Bouw Nieuw Concertorgel 
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Benefietconcert en paasstukjesactie voor het Nieuwe Concertorgel 

Beknopt jaaroverzicht 2016 

BESTEMMINGSPLAN FRANSE KLOOSTER                                                                                                                                          

Het bestemmingsplan voor een Chinees cultureel centrum in het Franse Klooster door de Chinese investeerders                   

(Yagui Chen) en de projectontwikkelaars ‘Kublo Vastgoed Dynamiek’ en ‘Swentibold Projectontwikkeling’ is  op 

dinsdag 1 maart 2016 gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. De belangrijkste constatering is dat de 

contouren van de Kapel, en van een groot deel van het Franse Klooster volledig gehandhaafd blijven. De                             

oorspronkelijke gevel uit 1905 kan, vanwege de zeer slechte staat, niet worden gehandhaafd. De torenspits, de 

luidklok en het veldkruis blijven bestaan. Een aantal vaste bouwelementen, zoals de kruisjes in de kapel, diverse 

gevelstenen en mogelijk ook een deel van de oude karakteristieke kloostervloeren kunnen gehandhaafd blijven.                                            

Het stichtingsbestuur heeft een document opgesteld waarin de volgende behoudenswaardige elementen zorgvuldig 

beschreven zijn: alle glas-in-lood ramen afkomstig uit de Kapel, de kruizen op de buitengevels en de luidklok. Deze 

zijn besproken met de projectontwikkelaars en opgenomen in een sloopbestek. Hierin staat opgenomen dat deze 

elementen, al dan niet door onze stichting in een depot, behouden moeten blijven.                                                              

HET VERSCHUEREN PIJPORGEL UIT DE KAPEL VAN HET FRANSE KLOOSTER                                                         

Terugplaatsing van het Verschueren pijporgel in de Kapel van het Franse Klooster ligt volgens onze stichting niet 

voor de hand. De Kapel zal onderdeel worden van de voorzieningen voor het hotel dat in het complex wordt                    

ondergebracht. Gezien het intensieve hotelgebruik zal aan één van onze eisen, namelijk de toegankelijkheid van 

het orgel voor professioneel- en amateurgebruik, naar alle waarschijnlijkheid niet worden voldaan. Onze stichting 

is actief bezig geweest om een alternatieve locatie voor herplaatsing van het Verschueren pijporgel in kaart te 

brengen met steun van deskundigen hieromtrent. Wij zijn hoopvol dat een goed ‘concertorgel’ in het                     

centrum van Sittard op termijn kan worden teruggebracht.                                                                                                                       

CONSERVATIE KAPEL EN KLOOSTER                                                                                                                                                     

Regelmatig worden er, mede op basis van advies van de stichting, onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.                    

Vrijwilligers van de stichting werken maandelijks in de tuin van het klooster welke grenst aan de Heinseweg / 

Walramstraat.                                                                                                                                                                                           

ACTIVITEITEN T.B.V. VRIENDEN / SPONSOREN WERVING                                                                                                

In 2016 heeft de Stichting weer vele activiteiten georganiseerd tot behoud van het Franse Klooster, Kapel en                

Orgel. Deze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van vrijwilligers, vrienden en sponsoren. 

Met pasen hebben vrijwilligers van de stichting 150 paasstukjes gemaakt en verkocht. Door het jaar hebben er 

vier benefietconcerten plaatsgevonden: voorjaarsconcert op zondag 10 april in de parochiekerk                                               

Christus’Hemelvaart – H. Joseph te Vrangendael, orgelconcert op zondag 26 juni in de St. Martinuskerk te                   

Oud-Stein, najaarsconcert op zondag 18 september in de Johanneskerk in Sittard en kerstconcert op zondag                   

11 december in de St. Pauluskerk te Limbrichterveld.                                                                                                                                     

HERBESTEMMING LITURGISCHE VOORWERPEN UIT DE KAPEL VAN HET FRANSE KLOOSTER                            

In de absis van de Kapel van het Franse Klooster heeft een kruisbeeld met Corpus van Edelsmidse Brom                     

gehangen. Dit was een Nederlandse onderneming in Utrecht (1856-1961), gespecialiseerd in het maken van                       

edel- en siersmeedkunst voor de Rooms-Katholieke Kerk. Het grote kruis (van 3,20 bij 2,60 meter) is na de sluiting 

van de Kapel door de stichting gedemonteerd en veilig opgeslagen. Onlangs heeft de stichting het kruis                              

overgedragen aan de congregatie van De Theatijnen. Het kruis heeft een waardige bestemming gekregen in de 

dagkapel van het klooster van deze congregatie “Monasterio de Santa María de Iranzu (in Spanje).     vervolg z.o.z.  

Op zondagmiddag 12 maart 2017 organiseert 

de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ om                     

15.00 uur wederom een benefietconcert.  

Dit concert vindt plaats  in de St. Pauluskerk 

te Limbrichterveld / Hoogveld (Generaal 

Whitestraat 2, 6135 CN Sittard).  

Het concert zal verzorgd worden door het Gäöls 

Mannenkoor (o.l.v. Paul Mestrom), 

Blazersensemble Cupros en sopraan Fenna 

Ograjensek. 

De toegang van het concert is gratis. De vrije 

gave, welke ten zeerste op prijs wordt gesteld, is 

bestemd voor de restauratie en nieuwbouw van 

het orgel uit het Franse Klooster in de Sittardse 

St. Michielskerk.  

Dit jaar kunt u ook weer een paasstukje kopen! 

De kosten van een paastukje bedraagt een vrijwillige 

bijdrage voor de restauratie en nieuwbouw van het orgel uit 

het Franse Klooster in de Sittardse St. Michielskerk.                   

Als minimum bedrag vragen wij € 11,00 en voor de 

vrienden van de stichting € 9,00.                                            

U kunt het paasstukje telefonisch of per email bestellen:     

06-30567774 of info@stichtingbehoudfranseklooster.nl             

t/m 21 maart .                                                                                

Het paasstukje kan afgehaald worden op vrijdag 7 april in 

de ochtend tussen 09.30u en 13.00u en in de middag tussen 

14.30u en 17.30u en op zaterdag 8 april, gedurende de 

hele dag tussen 09.30u en 17.00u in de winkel van                               

Dieteren Klinkers op de Steenweg 43 te Sittard.                                       

Het paasstukje kan op bovenstaande data ook bij u thuis op 

afspraak bezorgd worden (tegen een kleine meerprijs.)  



Secretariaat:  

Charles Beltjenslaan 9 

6132 AD Sittard 

Tel.: 046 – 4377591 of 06 – 30567774 

E-mail: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 

Website: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl 

STICHTING BEHOUD  FRANSE  KLOOSTER 

IBAN: NL31 RABO 0140152857 

BIC: RABONL2U 

KvK: 53126483 

Vrijwilligers van de stichting hebben het afgelopen jaar 2 iconen, afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster, 

gerestaureerd. De iconen zijn een aantal jaren geleden zwaar beschadigd door brand- en vocht. De stichting heeft 

destijds de iconen gedemonteerd en veilig opgeslagen. Het icoon met de afbeelding van Moeder Maria met het 

Kindje Jezus heeft een nieuwe bestemming gekregen in het klooster van de ‘Liefdezusters van het Kostbaar Bloed’ 

op de Windraak. Het icoon met een tafereel van het Heilig Doopsel heeft een nieuwe bestemming gekregen in de 

parochiekerk Christus’ Hemelvaart-H. Joseph te Vrangendael – Sittard. Beide iconen zijn overgedragen tijdens 

het voorjaarsconcert op zondag 10 april.                                                                                                                                        

VRIJWILLIGERS EN VRIENDEN                                                                                                                                              

In 2016 is het vriendenbestand stabiel gebleven met 110 betalende leden. De stichting heeft een enthousiaste              

vrijwilligersgroep van 21 personen, verdeeld over verschillende werkgroepen en takenpakketten. Wij kunnen extra 

vrijwilligers goed gebruiken voor de uitvoering van de hierboven genoemde activiteiten. Heeft u belangstelling om 

ons werk te ondersteunen dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de stichting. 

Sittard, 31 december 2016                                                                                                                                                              

dhr. B. Scholte (bestuurslid) dhr. E. Verleng (secretaris) 

Exploitatieoverzicht 2016 

Wij willen u graag een overzicht geven van de baten en de lasten van onze stichting in 2016. 

Vanuit de doelstelling van de stichting, maakt deze zich sterk voor drie belangrijke uitgangspunten:                                       

1) het behoud van het Franse Klooster 2) het behoud van de Kapel 3) het behoud van het Verschueren orgel uit de 

Kapel van het Franse Klooster.                                                                                                                                                               

De eerste twee uitgangspunten zijn de afgelopen maanden regelmatig in de aandacht geweest. Mede door het feit 

dat onze stichting regelmatig het Franse Klooster en de Kapel steeds weer positief in de aandacht heeft gebracht 

bij het publiek, netwerken, gemeente, overheid, instanties en samenwerkende partijen, en het lange                                   

uithoudingsvermogen, is het gelukt om een ontwikkeling te creëren waarbij er een herbestemming wordt                     

gerealiseerd in het Franse Klooster en de Kapel door Chinese investeerders. Naar verwachting zal in 2017                   

begonnen worden met de bouw van het ‘Chinees Gezondheids- en Cultuur Instituut’. De Kapel en een deel van het 

Franse Klooster zal daar onderdeel van gaan uitmaken. Voor de Stichting betekent het dat wij de gemaakte                      

afspraken met de nieuwe eigenaren moeten bewaken.                                                                                                                                                                 

Ook hopen wij in 2017 met de herbouw van het Verschueren orgel uit de Kapel van het Franse Klooster te                      

kunnen starten. Het orgel zal niet teruggeplaatst worden op de oorspronkelijke plek in de Kapel van het Franse 

Klooster. De Kapel zal onderdeel worden van de hotelvoorzieningen van het ‘Chinees Gezondheid- en Cultuur 

Instituut’ dat in het complex wordt ondergebracht. Gezien het intensieve hotelgebruik zal aan één van onze eisen, 

namelijk de toegankelijkheid van het orgel voor professioneel- en amateurgebruik, niet kunnen worden voldaan.                   

De afgelopen periode is het stichtingsbestuur actief bezig geweest om een alternatieve locatie voor de                               

herplaatsing van het Verschueren pijporgel in kaart te brengen. Hiervoor vinden op dit moment serieuze                          

gesprekken plaats met belanghebbende- en samenwerkende partijen.                                                                                                          

Wij hopen in 2017 met de herbouw van het Verschueren pijporgel te kunnen starten. Voor de realisatie hiervan 

hebben wij de financiële steun, van u als vriend, nodig. Het is van groot belang dat er zich veel meer vrienden bij 

de stichting aansluiten. Op deze wijze kan de stichting zich sterk blijven maken voor het behoud van dit erfgoed 

en de herbouw van het Verschueren orgel uit de Kapel van het Franse Klooster. Wij willen u dan ook vriendelijk 

vragen om vrienden te zoeken die zich willen aansluiten bij de stichting voor het beperkte bedrag van € 15,00 per 

jaar.  

Namens het bestuur,                                                                                                                                                                                 

dhr. E.J.M.W. Verleng, secretaris / penningmeester  






