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In dit nummer: 

Oproep Vriend ‘Franse Klooster’ 

Contributiejaar 2020 

November 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.  

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 komend jaar, 2020, zal voor onze stichting met haar ‘vrienden en supporters’ een 

heel bijzonder jaar worden. Na een intensieve periode van ruim 11 jaar, van de                    

ontmanteling en demontage van het orgel in het Franse Klooster, de verhuizing naar 

de ‘tijdelijke opslag’ van onze stichting en later naar de orgelbouwer, de vele                                 

benefietconcerten- en activiteiten en de zoektocht naar een ‘passende                                            

herbestemming’ van ons ‘Verschueren Orgel’, zal het orgel in 2020 herbouwd en                        

opgeleverd worden als een continuo-orgel. Dit orgel zal permanent geplaatst en                    

gebruikt gaan worden voor de erediensten in het Stilte Centrum en concerten in het 

Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen. 

De bouw van het orgel zal worden uitgevoerd door Nijsse Orgelbouw uit Oud-

Sabbinge. De werkzaamheden vangen aan in januari 2020 en naar verwachting zal 

de oplevering medio ‘zomer 2020’ zijn. Een moment waar wij allemaal naar                          

uitkijken! 

Toch blijven wij, uw financiële steun vragen en hopen dat u in het komend jaar wilt 

helpen met het bijeenbrengen van de laatste gelden. De bouw van het orgel kost in 

totaal  € 44.000,-. De afgelopen jaren heeft onze stichting met haar vele                                

concerten- en acties € 38.000,- opgehaald. Wij zijn dus in de ‘race’ voor de                         

laatste € 6.000,-. Onze stichting heeft al verschillende bedrijven en organisaties                                 

aangeschreven, maar wij doen ook een beroep op u als ‘vriend’ om ons finan-

cieel te steunen bij de ‘laatste loodjes’. 

Daarom vragen wij u vriendelijk of u het lidmaatschap ‘Vriend van het Franse 

Klooster, Kapel en Orgel’ wilt verlengen voor het komende jaar 2020.   

Naast het ‘orgelproject’ blijft onze stichting ook waakzaam als het gaat over de                            

ontwikkelingen van het Franse Klooster, de kapel en de aanwezige waardevolle                   

glas-in-lood ramen van Nicolas en Bemelmans.      



Ontwikkelingen continuo - orgel 
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Op 20 oktober jl. heeft het stichtingsbestuur de formele opdracht gegeven aan ‘Nijsse Orgelbouw’ uit Oud-

Sabbinge voor de bouw van het continuo-orgel. Dit orgel komt te staan in het Zuyderland Medisch Centrum 

te Sittard-Geleen. 

De naam ‘continuo’ verwijst in oorsprong naar de barokmuziek. Basso continuo, kortweg continuo, is een      

manier van het begeleiden die vooral in de barokmuziek veel gebruikt werd. De naam wordt soms ook                      

gebruikt voor de instrumenten die de begeleiding spelen. Maar, ons orgel is méér dan alleen een ‘Basso                

continuo’. U kunt het meer vergelijken als een ‘verplaatsbaar pijporgel’. 

Het pijpwerk in het orgel is voor een belangrijk deel afkomstig uit het voormalige ‘Verschueren orgel’ van 

het Franse Klooster. Het orgel wordt vervaardigd in licht massief gelakt eikenhout. Een bijzonder element 

zijn de twee afbeeldingen van engelen (afkomstig van het tabernakel uit de Kapel van het Franse Klooster) 

die aan het orgel bevestigd worden. Hierop staat de tekst: “Adoro te devote, latens Deitas”, vertaald:                       

“Ik aanbid U met eerbied, verborgen God”. De keuze om deze panelen aan het orgel te bevestigen is heel             

bijzonder. Niet alleen vanwege het historische perspectief dat deze panelen afkomstig zijn uit het                    

erfgoed van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’. Wij aanbidden God met prachtige muzikale klanken. ‘Zingende 

woorden’ die God eer brengen, ondersteund door het orgel!  

Het bijzondere aan dit orgel is dat dit geschikt is voor samenspel met koren, solisten, ensembles en fanfares. 

Hierdoor kan het orgel breed ingezet worden voor de erediensten, concerten en muzikale studies. 

Het orgel krijgt acht registers. Bij een orgel is een register een  aaneensluitende groep pijpen behorende tot 

eenzelfde stem of  familie met eenzelfde klankkleur. 

De bouw van het orgel vangt aan in januari 2020. Naar verwachting is het orgel gereed in de zomer van 

2020. Een ‘beheersstichting’, wat wordt geformeerd vanuit onze huidige stichting, zal zorgdragen voor het 

beheer en onderhoud van het orgel.  

Uiteraard zullen wij bij de oplevering van het orgel een mooi openingsconcert organiseren. Wij houden u 

hiervan op de hoogte. 

Wij hopen van harte dat u de bouw van het continuo-orgel financieel wilt blijven ondersteunen. Zie op                       

pagina 1 van deze nieuwsbrief (uitnodiging ‘Vriend Franse Klooster, Kapel en Orgel’ 2020) hoe u ons                           

financieel kunt steunen. 

Hartelijk dank. 

Bestuur Stichting Behoud Franse Klooster 

Sittard 

De twee deuren van het tabernakel, afkomstig uit de kapel van 

het Franse Klooster, die aan het orgel bevestigd worden.  

Hierop staat de tekst: “Adoro te devote, latens Deitas”,                       

vertaald: “Ik aanbid U met eerbied, verborgen God”.  



Uitnodiging Kerstconcert zondag 15 december a.s. 
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Op zondagmiddag 15 december 2019 organiseert de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ om                       

15.00 uur een sfeervol 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 Popkoor Escolum (o.l.v. Mischa Hendriks) 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 orgelrestauratie.  

U bent van harte welkom! 

Kruis en gedenksteen herplaatst 

Bij de sloop van de rouwkapel van het Franse Klooster in 2017 is er een kruis vrijgekomen. Dit 

beeldbepalend kruis heeft gestaan op de nok van het dak van de rouwkapel aan de Heinseweg. 

Vrijwilligers van de stichting hebben in 2019 het kruis gerestaureerd en geplaatst in de tuin van 

het klooster ‘Sint Rosa van Lima’ van de zusters Dominicanessen van Sint Cecilia in Overhoven-

Sittard. Bij dit kruis ligt ook de gedenksteen van Mgr. Moors (afkomstig uit het oude ziekenhuis). 

Deze gedenksteen is vrijgekomen tijdens de sloop van één van de gebouwdelen van het Maasland-

ziekenhuis (Ziekenhuis 'De Goddelijke Voorzienigheid) in 2010-2011. Op deze steen staat:                       

“Mgr. P.J.A. Moors, Bisschop van Roermond, plaatste deze steen, 27 januari 1962.” 

In de zomer van 2019 hebben vrijwilligers van de Stichting 'Behoud Franse Klooster' het kruis en 

de gedenksteen geplaatst in de tuin van het klooster ‘Sint Rosa van Lima' van de zusters Domini-

canessen van Sint Cecilia in Overhoven-Sittard. 

Het kruis herplaatst  in de tuin van het klooster 

‘Sint Rosa van Lima' van de zusters Dominicanes-

sen van Sint Cecilia in Overhoven-Sittard.  >>>>> 



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 
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