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In dit nummer: 

Oproep Vriend ‘Franse Klooster’ 

Contributiejaar 2019 

November 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.  

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,- , voorzien van uw naam, in een                            

gesloten enveloppe te verzenden naar het secretariaat van de stichting:                                                                        

Stichting Behoud Franse Klooster, Charles Beltjenslaan 9, 6132 AD               

Sittard. 

Het jaar 2018 begint ten einde te lopen, en daarmee ook het contributiejaar van het 

lidmaatschap tot vriend van het Franse Klooster, Kapel en Orgel. 

De stichting kan niet zonder haar vrienden. Mede dankzij uw gewaardeerde steun 

en uw bijdrage van € 15,- per jaar, kan de stichting aan haar doelstellingen werken 

en hiermee opkomen voor het behoud van het Franse Klooster, Kapel en orgel. 

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. 

We zijn ver gevorderd met de plannen om het orgel uit het Franse Klooster  en het 

orgel van de St. Michielskerk gelegen aan de markt te Sittard uit te bouwen tot een 

volwaardig concertorgel voor Sittard en omgeving. 

U steunt ons zeer door vriend te blijven om onze doelstellingen 

te realiseren. Voor de landelijke Cultuurfondsen en andere                        

Landelijke Financiële Steunorganisaties, de grote geldgevers, is 

het belangrijk dat de Stichting gesteund wordt door                              

“Onze Vrienden”. 



Het Nieuwe Concertorgel 

Ontwikkelingen Chinees hotel en het                     

Franse Klooster 
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De langverwachte bouw van een Chinees gezondheids-, cultuur- en expocentrum in Sittard gaat medio 2019 van 

start. Twee jaar later dan gepland. Totale investering: ruim 20 miljoen. 

Bij de eerste plannen was de bouwstart aangekondigd voor medio 2017. De bouw kan pas beginnen zodra alle                    

vergunningen in orde zijn. Eind dit jaar verwacht men alles rond te hebben. Meerdere complexe factoren zijn de 

oorzaak van de vertraging. Chinese investeringen in het buitenland vormen bij voorbaat een ingewikkeld en                 

tijdrovend proces, waar tal van overheidsorganen zich intensief mee bemoeien. 

Uiterlijk medio volgend jaar gaat de schop de grond in. Gezien de omvang van het project -alleen al het                        

vloeroppervlak beslaat ruim 14.000 m2- vergt het bouwproces al gauw een jaar of twee. 

Zoals u weet voeren we ons plan uit om het orgel uit de St. Michielskerk en het orgel uit het Franse Klooster                        

samen te voegen tot één hoogwaardig concertorgel in de St. Michielskerk.  In goed overleg met het Kerkbestuur 

van de St. Michielskerk en met orgelbouwer de Fa. Nijsse is een plan tot bouw en restauratie goedgekeurd. 

Na realisatie krijgt Sittard een  bijzondere concertmogelijkheid voor 250 bezoekers in een  rijksmonumentale 

kerk, gelegen op een historische  locatie tussen markt en  kloostergebouwen.   

Het orgel komt beschikbaar voor nieuwe generaties organisten, professionals en amateurs, voor muziekschool en 

conservatorium en voor concerten en evenementen als het Sittard Barock Festival. De inzetbaarheid van het orgel 

wordt nog eens vergroot door het te voorzien van een tweede klavier.   

De Stichting heeft op zich genomen de benodigde gelden voor de restauratie en vernieuwing bijeen te brengen. 

Een groot geld bedrag ca.  € 190.000 is nodig om al de plannen te realiseren. Inmiddels is door de vrienden,                    

landelijke Fondsen, donaties en benefietconcerten € 93.000 bijeengebracht. Bij ca. € 140.000 kan met de volledige 

restauratie van het orgel worden begonnen en worden gerealiseerd tot spelend concertorgel.                                                

Aanvullende voorzieningen zoals een tweede speeltafel kunnen in een latere fase worden toegevoegd. 



Steun de orgelrestauratie! 

                                       Koop een orgelpijp! 

December, feestmaand 
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Bij de restauratie van het orgel zullen verschillende originele en unieke orgelpijpen niet gebruikt 

gaan worden. Deze orgelpijpen komen vrij. Wij zullen deze orgelpijpen gaan verkopen, waarvan de 

opbrengst ten goede zal komen aan de orgelrestauratie. 

Er zijn twee varianten te koop: 

1) een houten voet met één orgelpijp á € 20,- 

2) Een houten voet met drie orgelpijpen á € 40,- 

Vrienden van de Stichting krijgen 20% korting. 

U kunt een orgelpijp verkrijgen via onderstaande mogelijkheden: 

 voorafgaande of na het kerstconcert op zondag 9 december a.s. in de Johanneskerk zullen de 

orgelpijpen worden verkocht (zie de uitnodiging van het kerstconcert); 

 in de St. Michielskerk (Paterskerk) aan de Markt in Sittard op zaterdag 15 december of                    

zondag 16 december tussen 12.00 uur en 18.00 uur; 

 bestellen via email: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl  of telefoon: 06-30567774           

(meer info over het afhaaladres van de orgelpijp volgt na de bestelling) 

De novemberdagen staan alvast in het teken van de naderende decembermaand.                                                                      

Vól gezelligheid en weken van tevoren al beraamd. 

Fluisterend zijn zij alweer onderwerp van gesprek.                                                                                                                             

"Wat ga jíj doen?" steekt men voorzichtig uit de nek. 

Voorbereidingen zijn al een vreugde op zich.                                                                                                                                            

Zorgvuldig gaat men aan het werk met dit fijns in het vooruitzicht. 

Zeer binnenkort gaat alweer buiten de feestverlichting aan; straten zo fleurig en feestelijk.                                                                                            

Je kunt er gewoon niet aan voorbij gaan! 

Dakoyria, 2017. 

U ziet hier een voorbeeld van één orgelpijp, of drie 

orgelpijpen op een houten voet. 



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 

REDACTIE VAN DE NIEU WSBRIEF 

dhr. L. Jansen (voorzitter) 

dhr. E. Verleng (secretaris / penningmeester) 

Eerw. Zr. P. Houtvast (bestuurslid) 

mevr. P. Claessen (bestuurslid)  

dhr. B. Scholte (bestuurslid) 

 

Wij wensen u allen Zalige Kerstdagen en een Gezegend Nieuwjaar! 

Bestuur & Vrijwilligers      Stichting Behoud Franse Klooster 

Uitnodiging Kerstconcert 

9 december om 15.00 u 

Op zondagmiddag 9 december 2018 organiseert de stichting 

‘Behoud Franse Klooster’ om 15.00 uur een Kerstconcert in de 

Johanneskerk, gelegen aan de Monseigneur Vranckenstraat 9, 

6134 AJ Sittard. 

U kunt deze middag genieten van koorzang en fanfaremuziek. 

Ook zullen er kerstliederen gezongen worden waarmee u in de 

kerststemming kunt komen. 

Het concert zal verzorgd worden door het St.-Petruskoor uit 

Sittard (o.l.v. Arno Kerkhof) en Fanfare Sint Jan uit                          

Leyenbroek (o.l.v. Ad Triepels). 

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. 

 

U bent van harte welkom! 




