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In dit nummer: 

Lente:  De Steppe zal bloeien 

April 2019 

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 steppe zal bloeien,                           

de steppe zal lachen en juichen.          

De rotsen die staan                            

vanaf de dagen der schepping     

staan vol water, maar dicht –   

de rotsen gaan open.                              

Het water zal stromen,                           

het water zal tintelen stralen,      

dorstigen komen en drinken.                

De steppe zal drinken,                           

de steppe zal bloeien,                             

de steppe zal lachen en juichen. 

Herinnering “Vrienden Contributie” 2019 
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 2019” te betalen.  

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). 

De stichting kan niet zonder haar vrienden. Dankzij de steun van de vrien-

den kan de stichting zich sterk blijven maken voor het behoud van het 

Franse Klooster, de Kapel en het Verschueren pijporgel. 

De ballingen keren                                                 

zij keren met blinkende schoven.                        

Die gingen in rouw                                                

tot aan de einden der aarde                                     

een voor een, en voorgoed,                                   

die keren in stoeten.                                              

Als beken vol water                                              

als beken vol toesnellend water                              

schietend omlaag van de bergen.                            

Met lachen en juichen –                                

die zaaiden in tranen                                           

die keren met lachen en juichen. 

Huub Oosterhuis 
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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 pijpor-

gel 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 Kloos-

ter 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 presente-

ren. 

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  

Jaarverslag 2018 
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Exploitatieoverzicht 2018 
Wij willen u graag een overzicht geven van de baten en de lasten van onze stichting in 2018. 

Bovenstaand ziet u het overzicht van de staat van baten- en lasten over het jaar 2018 van de stichting ‘Behoud 

Franse Klooster’ Sittard. 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun en medeleven aan onze stichting, met name voor de herbouw van het 

Verschueren pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster. De ‘diverse baten’ wat met name bestaat uit de                   

lidmaatschap van de vrienden / donaties en de benefietconcerten / acties geven jaarlijks een positieve bijdrage 

richting de orgelrestauratie. 

Het afgelopen jaar zijn de onkosten inzake het orgel hoger in verband met de onderzoekskosten van externe                     

partijen voor een nieuwe bestemming voor het pijporgel. Ook zijn er onkosten gemaakt vanwege de wateroverlast 

in mei jl. (het wegpompen van water en het verhuizen van het pijporgel naar een nieuwe opslag). Er is vrijwel 

géén vocht en waterschade aan het orgel dankzij de snelle en effectieve inspanningen van het stichtingsbestuur 

en vrijwilligers. 

Mogen wij in 2019 ook weer op uw financiële steun rekenen? 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. 

Namens het bestuur, 

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

Bouwbord Walram Site onthuld 
Op maandag 18 februari 2019 werd het bouwbord officieel onthuld voor de bouw van een Chinees gezondheids- 

annex cultureel centrum. In de tweede helft van 2019 moet de bouw starten. Oplevering volgt binnen drie jaar, zo 

is contractueel vastgelegd. 

Het complex wordt op initiatief van de Chinese ondernemer Chen Yagui gebouwd op de hoek van de                                              

Walramstraat en de Heinseweg. De voormalige ziekenhuiskapel en twee vleugels van het oude ziekenhuis 

(Franse Klooster) worden verbouwd. Op de plek waar de twee oudste vleugels van het complex stonden wordt 

eerst een ondergrondse parkeergarage aangelegd en daarna worden er twee nieuwe vleugels gebouwd die qua 

vorm, stijl en afmetingen passen bij het complex. 

In het complex moeten straks onder meer behandelingen volgens de Chinese geneesleer en fysiotherapie (met o.a. 

acupunctuur, kruidentherapie en massage) worden aangeboden en dat concept is nieuw en uniek voor Europa. 

Voor het verblijf van de gasten die daar voor een behandeling komen zijn100 kamers voorzien plus een restaurant 

en een thee-bar. Verder komt er een tentoonstellingsruimte voor keramiek en fotografie, Chinese kalligrafie en 

papierkunst. 

Het nieuwe complex wordt naar verwachting in 2021 in gebruik genomen. 

V.l.n.r. wethouder Pieter Meekels,                                  

ondernemer Chen Yagui, deputé Hubert 

Mackus, Simon Chan en Jan Blokker 

(Kublo) 

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl 



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 ‘Lente-Concert’ Zondag 19 mei 2019 

De Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ organiseert een ‘Lente – Concert’ op zondagmiddag 19 mei 2019 om 

15.00 uur in de Kerk van het Apostolisch Genootschap, gelegen aan de Kromstraat 8, 6133 AB Sittard-

Ophoven.                        

U kunt deze middag genieten van koorzang en solozang met orgel- en pianobegeleiding. 

Het concert zal verzorgd worden door het Gemengd Zangkoor van het Apostolisch Genootschap en            

mezzosopraan Ellen Zimmer. De orgel- en pianobegeleiding zal verzorgd worden door Jo Canten. 

De toegang van het concert betreft een vrije gave voor de restauratie van het orgel uit het Franse Klooster. 

Indien u met de auto komt dan kunt u het beste parkeren in de Kromstraat of de Geuweg.  

Er is een beveiligde fietsenstalling. Het kerkgebouw is met rolstoel en scootmobiel toegankelijk en er is                           

ringleiding aanwezig in het kerkgebouw. 

U bent van harte welkom! 

Voor de vroege planners: 

Dit jaar vindt het kerstconcert plaats op zondag                   

15 december 2019 om 15.00 uur in de                               

Johanneskerk aan de Mgr. Vranckenstraat 9 te 

Sittard. Fanfare St. Jan uit Leyenbroek zal weer 

medewerking verlenen aan dit kerstconcert. 

Noteer de datum van 15 december alvast in uw 

agenda. 




