
Nummer 2      Jaargang 7       

Nieuwsbrief 

Sticht ing Behoud Franse Klooster  

Oplage: 

200 exemplaren 

 

Uitgave: 

4x per jaar (maart, juni,               

september en december) 

 

Voor wie? 

Voor alle geïnteresseerden, 

met name: vrienden,                     

vrijwilligers, sponsoren en 

samenwerkende partijen. 

 

Redactie: 

dhr. L. Jansen  (voorzitter) 

dhr. E. Verleng  (secretaris / 

penningmeester) 

Bestuursleden: 

Eerw. Zr. P. Houtvast  

mevr. P. Claessen  

dhr. B. Scholte  

dhr. J. Smeets  

Sloop deel                           

Franse Klooster 

1 

Herinnering aan de 

zusters 

1 

Veel belangstelling              

paasstukjesactie 

2 

Uitnodiging concert  

zondag 2 juli 2017 

2 

Uitnodiging concert   

zondag 22 oktober 

2 

  

  

In dit nummer: 

Sloop deel Franse Klooster 

Juni 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 het kader van de herbestemming van het Franse Klooster, is het achterste deel 

van het kloostercomplex  gesloopt.  

Eind 2016 / begin 2017 hebben er voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden 

in het kader van de Flora- en faunawet om het verblijf van diverse diersoorten te 

ontmoedigen. Ook hebben er saneringswerkzaamheden plaats gevonden.  

Medio carnaval 2017 werd met de inzet van groot materieel, met de daadwerkelijke 

sloop begonnen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Van Vliet Sloopwerken uit 

Gorinchem.  

De Kapel en het aangrenzende bouwdeel zijn blijven staan. Deze gebouwen zullen 

samen met de nieuwbouw dienst gaan doen als Chinees Cultureel centrum en                    

gezondheidscentrum op basis van de Chinese gezondheidsleer. 

Enkele religieuze elementen welke bij de sloop zijn vrij gekomen zijn door onze 

stichting veilig gesteld. Voor deze objecten zal een nieuwe bestemming gezocht wor-

den. 

Vrijwilligers van onze stichting hebben met de fotocamera de sloop op de voet                   

gevolgd en een fotopagina op onze website aangemaakt. U kunt de fotopagina bekij-

ken via de link: http://stichtingbehoudfranseklooster.nl/ontwikkelingsplannen/sloop/ 

Herinnering aan de 

zusters in het                    

Franse Klooster 

De klokken luiden vroeg in de ochtend,              

het is weer tijd om op te staan,                              

om samen met de medezusters                           

naar de kapel te gaan. 

Je ziet ze dan in rijen                                           

door de gangen gaan,                                             

en komen zo                                                                

samen in de kapel aan. 

Ze zingen, bidden en bestuderen                               

de Bijbel iedere dag weer,                                

dit doen ze allemaal                                                    

uit liefde voor hun Heer. 

Zij hebben ervoor gekozen                                      

om in een klooster te leven,                                  

om op deze manier hun                                               

leven aan de Heere te geven. 
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Ook dit jaar is er weer veel belangstelling geweest voor paasstukjes die op 7 en 8 april 2017 

verkocht werden en waarvan de opbrengst ten goede komt aan de orgelrestauratie. Een bij-

zonder woord van dank gaat uit naar alle vrijwilligers van de stichting die weer vele paas-

stukjes gemaakt hebben en de winkel van Dieteren - Klinkers die de paasstukjes in hun    

winkel verkocht hebben. 

Veel belangstelling voor paasstukjes 

Uitnodiging concert 2 juli a.s. 
Op zondag 2 juli a.s. om 15.00 uur organiseert de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ een con-

cert in de Sint Martinuskerk in Oud-Stein (Wilhelminaplein 1, 6171 EN Stein). 

Het concert zal verzorgd worden door het vocaal ensemble Canta Volare (o.l.v. Jori Klomp) en 

Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia uit Hoensbroek (o.l.v. Rob Deckers). Het koor 

wordt begeleid door Ed Coenen achter het orgel. De instrumentale orgelwerken zullen uitgevoerd 

worden door organist Pierre Lebon.                                                                                                           

Eenieder is van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar het concert!                                             

Toegang: vrije gave voor orgelrestauratie. 

Uitnodiging concert 22 oktober a.s. 
Op zondag 22 oktober a.s. om 15.00 uur organiseert de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ 

een concert in de Johanneskerk (Monseigneur Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard).                                                                                                                                      

Het concert zal verzorgd worden door Mannenkoor St. Caecilia Linne (o.l.v. Piet Tobben 

en achter de piano Ben van Daal) en  dames ensemble Southern Voices 

Eenieder is van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar het concert!   Toegang: vrije 

gave voor orgelrestauratie. 
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