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In dit nummer: 

Mededeling van het bestuur 

September 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.  

Per september zal onze secretaris Efrem Verleng verschillende werkzaamheden 

gaan overdragen aan het bestuur en nog maar beperkt op de achtergrond                                    

secretarieel en financieel werk voor de Stichting blijven uitvoeren. Reden                  

hiervoor is dat Efrem met ingang van september gaat beginnen met de                      

priesteropleiding. Dit is geen alledaagse keuze. Efrem motiveert deze voor                          

hem zo belangrijke stap als volgt: 

De “roeping” speelt al jaren voor mij. Het is niet gemakkelijk om je vertrouwde                        

omgeving los te laten. Na jaren van voorbereiding, gesprekken, gebed en                            

praktijkervaring bij verschillende werkgevers heb ik de keuze gemaakt en                          

sta nu 100% achter mijn roeping en ga starten met de priesteropleiding.                                       

De priesteropleiding volg ik aan het seminarie Johannes XXIII in Leuven (B)     

vanuit het bisdom Hasselt. Deze langjarige opleiding, is van maandag t/m                

vrijdag intern. In de weekenden zal ik verbonden blijven aan de parochies van 

Sittard. Tevens zal ik mij verder oriënteren in de parochies van het bisdom                    

Hasselt. De priesteropleiding is voor de priesterstudent een heel belangrijke tijd 

die bestaat uit geestelijke, menselijke, intellectuele en pastorale vorming.                       

In de basisjaren staan de propedeuse en filosofie centraal. De tweede cyclus                   

bestaat uit de theologische vorming en de derde cyclus bestaat uit de pastorale 

stage. De opleiding duurt gemiddeld 7 jaar. 

Vanwege de opleiding zal Efrem alleen nog de                        

secretarisrol blijven vervullen. Momenteel is hij bezig 

om verschillende taken over te dragen aan                                   

bestuursleden. Uiteraard zal Efrem verbonden blijven 

aan onze stichting en de restauratie van het orgel op de 

voet volgen. 

Wij wensen Efrem heel veel succes bij zijn studie aan 

het seminarie! 

Ontwikkelingen Nieuwe Concertorgel 

U weet van onze plannen om het bestaande orgel uit de St. Michielskerk aan de 

Markt in Sittard samen met het orgel uit het Franse Klooster te herbouwen tot een 

volwaardig concertorgel. Dat project is nu ruim anderhalf jaar onderweg en we                             

vorderen gestaag in de realisatie daarvan. 

De restauratieplannen zijn goedgekeurd. De afspraken met het Kerkbestuur over 

het toekomstig onderhoud en gebruik zijn vrijwel rond. Het overleg met provincie en 

de gemeente Sittard Geleen  over subsidiëring van dit project lijkt positief te                             

verlopen en we verwachten een serieuze bijdrage van de overheden. We kunnen        

zeggen dat, als de toezeggingen gerealiseerd worden we ruim over de helft van het 

benodigde geld zijn. Dus nu de “eindspurt” .   



Secretariaat:  

Charles Beltjenslaan 9 

6132 AD Sittard 

Tel.: 06 – 30567774 

E-mail: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 

Website: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl 

STICHTING BEHOUD FRA NSE KLOOSTER 

IBAN: NL31 RABO 0140152857 

BIC: RABONL2U 

KvK: 53126483 

Sponsor-Aktie verkoop orgelpijpen 

Tijdens en rondom de Oktoberfeesten gaat de Stichting                                  

orgelpijpen verkopen waarvan de opbrengst bestemd is voor de 

bouw van Het Nieuwe Concertorgel. 

Originele en unieke exemplaren die bij de restauratie niet                       

gebruikt gaan worden.  

Kleine exemplaren, 20 cm groot tot grotere van 50 cm of meer, 

op een houten standaard. 

Nadere informatie volgt. Vrienden van de Stichting krijgen 

voorrang bij de aankoop. Ook de aankoop van een orgelpijp is 

fiscaal aftrekbaar. 

Ernstig wateroverlast bij opgeslagen orgel 

Op dinsdag 22 mei jl. was er een hevige wolkbreuk in Sittard. Noodweer met ontzettend veel regen in zeer    

korte tijd. Vele kelders hebben blank gestaan. Ook de kelders van onze stichting waar delen van ons orgel               

liggen opgeslagen stonden blank. In eerste instantie weer een grote schrik voor ons!   In 2010 de brand aan het 

orgel, en nu wateroverlast? Met een bonzend hart ging het bestuur, nog tijdens het noodweer, ogenschouw  

nemen in de kelderruimtes. De kelderruimtes waren moeilijk te bereiken omdat de gangen blank stonden en 

de stroom was uitgevallen. Met laarzen aan en zaklampen is het gelukt om onze eigen kelderruimtes te                   

betreden.  

Gelukkig is er geen waterschade aan het orgel. Reden hiervan is dat wij destijds de orgelonderdelen hoog op 

rekken hebben opgeborgen en niets op de grond hadden staan. Dit is een hele opluchting…. 

Toch zijn wij zo snel mogelijk gestart met het leegpompen en drogen van de kelderruimtes; vochtaanslag is 

slecht voor de orgelonderdelen.  

Namens het bestuur willen wij een woord van dank uitspreken aan Jan Verleng die een aantal avonden (tot in 

de nacht) en een aantal dagen heeft gewerkt in de kelderruimtes om deze leeg te pompen, te drogen en schoon 

te maken. Heel veel dank voor de inspanningen van Jan Verleng maar ook die van onze secretaris Efrem. 

De kelders zijn nu weer droog. Wij hopen dat er geen tropische buien meer vallen…… 

Voor de vroege planners: uitnodiging Kerstconcert  
Ook dit jaar zal onze stichting weer een kerstconcert organiseren.  Het concert zal echter niet plaatsvinden in 

de St. Pauluskerk.  

Het kerstconcert zal plaatsvinden op zondag 9 december 2018 om 15.00 uur in de Johanneskerk,                                         

Monseigneur Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard. Het concert zal worden verzorgd door het St. Petruskoor uit 

Sittard o.l.v. Arno Kerkhof en Fanfare St. Jan o.l.v. Ad Triepels.  

Noteer deze datum alvast in uw agenda! 


