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In dit nummer: 

Herinnering                                   

“Vrienden Contributie” 2018 

April 2018 

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.  

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 2018” te betalen.  

Wij blijven waakzaam als het gaat om het behoud van dit beeldbepalend 

gebouw en conservatie van de aanwezige waardevolle glas-in-lood ramen 

van Nicolas en Bemelmans. Tevens blijven wij de afspraken bewaken met 

de nieuwe eigenaren m.b.t. de restauratie en nieuwe invulling van het    

complex. 

Er zijn ver gevorderde plannen om het orgel uit het Franse Klooster uit te 

bouwen tot een volwaardig concertorgel voor Sittard en omgeving. Een 

orgel dat ter beschikking moet komen voor concerten, liturgie, educatie, 

orgellessen, koren, fanfares, ensembles, etc.  Kortom: een orgel voor ieder-

een! 

Voor de noodzakelijke financiële middelen voor onze activiteiten en de 

herbouw van het orgel 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 verschuldigde 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). 

Ontwikkelingen rondom de bouwlocatie Franse Klooster 

Sinds onze laatste berichtgeving, augustus 2017, zijn er weinig zichtbare                           

activiteiten op het toekomstige bouwterrein van de Chinese investeerders. Achter de 

schermen gebeurd er wel veel. De bouwvergunning is door de gemeente afgegeven.                              

Het ontwerp wordt verder uitgewerkt en, naar wij vernomen hebben, zal de                    

aanbesteding voor het ‘nieuwe Chinese medisch complex’ in de zomer worden                      

aanbesteed bij een aantal bouwondernemingen.  

Glas-in-lood ramen Joep Nicolas gehandhaafd                                                                                

De nog aanwezige oorspronkelijke bouwdelen van het voormalige ziekenhuis 

(klooster en kapel) zullen onderdeel blijven uitmaken van het nieuwe complex. Wij 

hebben ook de belangrijke mededeling van de bouwadviseurs gekregen dat met            

name de glas-in-lood ramen van Joep Nicolas gehandhaafd zullen blijven. U zult 

begrijpen dat wij als stichting zeer verheugd zijn dat men heeft besloten de ramen 

te handhaven. Daarmee wordt er weer een stukje historisch erfgoed behouden.   

Zichtbare bouwactiviteiten worden verwacht in het vroege voorjaar 2019. 
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ONTWIKKELINGEN INZAKE HET FRANSE KLOOSTER 

In het najaar en 2016 en het voorjaar van 2017 heeft in het kader van het bestemmingsplan voor een Chinees 

cultureel centrum in het Franse Klooster de sloop plaatsgevonden van het ‘achterste gedeelte’ van het Franse 

Klooster. Eerst heeft men diverse voorbereidende werkzaamheden verricht in het kader van de Flora- en fauna 

wet. Hierdoor werd het verblijf van diverse (beschermde) diersoorten ontmoedigd. De sloopwerkzaamheden               

werden uitgevoerd door Van Vliet Sloopwerken uit Gorinchem. De fysieke sloop van de bouwdelen duurde vanaf 

februari t/m mei. Vanaf mei heeft men het puin vergruisd welke is vrij gekomen bij de sloop. Door de sloop van de 

‘achterste’ bouwdelen is de voorgevel van de Kapel van het Franse Klooster zichtbaar geworden. De glas-in-lood 

ramen in deze gevel zijn, op advies van onze stichting, beschermd met houten platen. Dit ter preventie tegen             

vandalisme en beschadigingen. De projectontwikkelaars/gemeente hebben uit voorzorg de luidklok van de Kapel 

gedemonteerd en elders opgeslagen. De bouwhekken aan de achterzijde van het klooster zullen, uit                               

veiligheidsoverweging voor de oneffenheden in de grond, blijven staan (er zitten namelijk diepe gaten in de grond 

door het uitgraven van de kelders). Het kruis van het gesloopte mortuarium (rouwkapel) aan de Heinseweg ligt in 

opslag bij de stichting. De stichting is op zoek naar een passende herbestemming voor dit kruis. 

Onze stichting heeft het afgelopen jaar contact onderhouden met de ontwikkelaars en gemeente over de stand van 

zaken m.b.t. de herbestemming, sloop, bouw, etc. Ook in het komende jaar zal de stichting alert blijven inzake 

deze ontwikkelingen en contact blijven houden met de ontwikkelaars en de gemeente. 

ORGEL 

In 2017 heeft het stichtingsbestuur het plan bekend gemaakt om het orgel uit het Franse Klooster, samen met het 

bestaande orgel van de St. Michielskerk te restaureren en te herbouwen tot één 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. 

Momenteel voert de stichting gesprekken met het Kerkbestuur en Bisdom. Het afgelopen jaar zijn we intensief 

bezig geweest met het maken en uitwerken van de plannen en het toetsen hiervan door de Katholieke Klokken en 

Orgelraad (KKOR). Deze organisatie adviseert bisdommen en parochies bij nieuwbouw, restauraties en                       

herplaatsingen van pijporgels en kerkklokken. Deze toetsing is in begin november afgerond met een positief                

advies.   

In de komende periode is al onze aandacht gericht op het verder bijeenbrengen van het geld wat nodig is voor de 

restauratie en herbouw van het orgel. Wij hebben van diverse partijen financiële toezeggingen, maar hebben nog 

een stuk te gaan.  

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 2017 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 12 maart in de St. Pauluskerk te                                  

Limbrichterveld, concert op zondag 2 juli in de St. Martinuskerk te Oud-Stein, najaarsconcert op zondag                          

22 oktober in de Johanneskerk te Sittard en het kerstconcert op zondag 17 december in de St. Pauluskerk te               

Limbrichterveld. 

VRIJWILLIGERS EN VRIENDEN 

In 2017 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 2017 

dhr. B. Scholte  dhr. E. Verleng                                                                                                                           

bestuurslid  secretaris  

Jaarverslag 2017 
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Exploitatieoverzicht 2017 
Wij willen u graag een overzicht geven van de baten en de lasten van onze stichting in 2017. 

De afgelopen jaren heeft de stichting zich sterk gemaakt voor haar 3 doelstellingen, te noemen:                                             

1) het behoud van het Franse Klooster                                                                                                                                                           

2) het behoud van de Kapel                                                                                                                                                          

3) het behoud van orgel uit de Kapel van het Franse Klooster 

Met de ontwikkelingen van het ‘Chinees Gezondheids- en Cultuur Instituut’ in het Franse Klooster en de Kapel 

zal de komende jaren de aandacht van onze stichting gericht zijn naar doelstelling 3: het behoud van het orgel uit 

de Kapel van het Franse Klooster. 

Zoals u in het jaaroverzicht heeft kunnen lezen heeft onze stichting ambitieuze plannen om dit orgel, samen met 

het bestaande orgel van de St. Michielskerk te restaureren en te herbouwen tot één 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. In de 

komende periode is al onze aandacht gericht op het verder bijeenbrengen van het geld wat nodig is voor de                     

restauratie en herbouw van het orgel. Wij hebben van diverse partijen financiële toezeggingen, maar hebben nog 

een stuk te gaan. 

Ook uw financiële steun hebben wij hard nodig! U kunt ons financieel steunen door een gift over te maken naar 

IBAN: NL31 RABO 0140152857 ten name van  Stichting Behoud Franse Klooster. Uw bijdrage is fiscaal ANBI 

aftrekbaar. 

Ook kunt u ons financieel steunen door ‘Vriend’ te worden van onze Stichting voor het beperkte bedrag van                                

€ 15,00 per jaar. Of wellicht kent u familieleden, vrienden of andere bekenden die u kunt aansporen om                       

‘Vriend’ te worden!  

Namens het bestuur, 

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

Sittard, 31 december 2017 

Paasstukjes 2018 

Met Pasen heeft de stichting                    

paasstukjes verkocht. Een aantal 

dagen lang hebben vrijwilligers van 

de stichting onder leiding van een 

vrijwilliger met ’vakkennis’                       

paasstukjes gemaakt. De opbrengst 

van de paasstukjes komt ten goede 

aan de orgelrestauratie. In totaal 

heeft de stichting 100                         

paasstukjes op bestelling verkocht. 

Dit is een prachtig resultaat.                       

Dank aan eenieder voor de hulp en 

ondersteuning bij deze actie. 

Het Stichtingsbestuur. 



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 

Uitnodiging Concert Zondag 27 mei 2018 

Op zondagmiddag 27 mei 2018 organiseert de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ om 15.00 uur een concert in 

de parochiekerk Christus’Hemelvaart – H. Joseph te Vrangendael (Hemelsley 240, 6137 BV Sittard). 

Het concert zal verzorgd worden door Philharmonie Sittard (o.l.v. Ingeborg Stijnen), Sittards Mannenkoor 

SI-TARD (o.l.v. Emmanuël Pleijers) en organiste Anja Hendrikx.  

De toegang van het concert is gratis. De vrije gave, welke ten zeerste op prijs wordt gesteld, is bestemd voor de 

orgelrestauratie. 

U bent van harte welkom! 

Zondag 

27 mei 

2018 

15.00 uur 

 

Kerk 

Vrangendael 

Sittard 




