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In dit nummer: 

Het jaar 2017 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 zon-

der haar vrienden. Mede 

dankzij uw gewaardeerde 

steun en uw                                  

bijdrage van € 15,- per 

jaar, kan de stichting aan 

haar doelstellingen wer-

ken en hiermee                         

opkomen voor het behoud 

van het Franse Klooster, 

Kapel en orgel.  

Het afgelopen jaar zijn de 

werkzaamheden aan het 

Franse Klooster ‘fysiek’ 

zichtbaar geworden.                             

Met de sloop van de 

‘achterste gebouwdelen’ is 

de Kapel en het aangren-

zende klooster geheel 

zichtbaar geworden. Dit is 

een mooi beeldbepalend, 

en vanuit de historie, een 

belangrijk monument voor 

Sittard en de wijde omge-

ving. Bij de sloop zijn een 

aantal historische en reli-

gieuze voorwerpen vrij 

gekomen die door onze 

stichting zijn opgeslagen. 

Wij gaan hiervoor op zoek 

naar een passende herbe-

stemming. 

Wij blijven waakzaam als 

het gaat om het behoud 

van dit beeldbepalend 

gebouw en conservatie             

van de aanwezige waarde-

volle glas-in-lood ramen 

van Nicolas en Bemel-

mans. Tevens blijven wij 

de afspraken bewaken 

met de nieuwe eigenaren 

m.b.t. de restauratie en  

nieuwe invulling van het 

complex. 

Er zijn ver gevorderde 

plannen om het orgel uit 

het Franse Klooster uit 

te bouwen tot een vol-

waardig concertorgel 

voor Sittard en omge-

ving. Een orgel dat ter 

beschikking moet komen 

voor concerten, liturgie, 

educatie, orgellessen, 

koren, fanfares, ensem-

bles, etc.  Kortom: een 

orgel voor iedereen! 

Voor de noodzakelijke 

financiële middelen voor 

onze activiteiten en de 

herbouw van het orgel 

hebben wij de financiële 

steun, van u als vriend, 

nodig. 

Oproep Vriend ‘Franse Klooster’ 

Contributiejaar 2018 

December 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.  

Wij vragen u vriendelijk om uw lidmaatschap te verlengen voor het 

“contributiejaar 2018”.  

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. 

Wij hopen in 2018 ook weer op uw financiële steun! 



Het Nieuwe Concertorgel 

Jan Smeets legt na 8 jaar zijn bestuursfunctie neer 
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Jan Smeets, sinds de oprichting van 

onze Stichting lid van het Bestuur, heeft 

zijn bestuursfunctie neergelegd. Na ruim 

8 jaar intensief betrokken geweest te 

zijn bij onze activiteiten is dit voor hem 

het moment om te stoppen waarbij ook 

de leeftijd, zoals hij zelf aangaf, telt.  

Mede initiatiefnemer van de oprichting 

van de Stichting na de brand in de              

kapel, zijn grote rol bij de ontmanteling 

en opslag van het Verschueren orgel, de 

betrokkenheid bij de lobby richting             

politiek van de stad voor het behoud van 

het erfgoed, het goed laten verlopen van 

de vele benefietconcerten en nog vele 

andere zaken kunnen mede op zijn conto 

worden geschreven. Gelukkig gaat Jan 

nog door als vrijwilliger bij onze                 

Stichting. 
Tijdens een sfeervolle gebedsdienst hebben het bestuur en vrijwilligers van de stichting                        

afscheid genomen van Jan Smeets als bestuurslid van de Stichting en werd hem een oorkonde 

aangeboden. Uiteraard ontving zijn vrouw Nelly een prachtige bos bloemen! 

Bedankt Jan…! 

Wij hebben u in onze benefietconcerten, en in de nieuwsbrief van maart van dit jaar, geïnformeerd over de                 

plannen met betrekking tot de herplaatsing van het pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster. Zoals u weet 

is het plan 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. Het afgelopen jaar zijn we intensief bezig geweest 

met het maken en uitwerken van de plannen en het toetsen hiervan door de Katholieke Klokken en Orgelraad 

(KKOR). Deze organisatie adviseert bisdommen en parochies bij nieuwbouw, restauraties en herplaatsingen van 

pijporgels en kerkklokken. Deze toetsing is in de afrondende fase.  

In de komende periode is al onze aandacht gericht op het verder bijeenbrengen van het geld wat nodig is voor de 

restauratie en herbouw van het orgel. Wij hebben van diverse partijen financiële toezeggingen, maar hebben nog 

een stuk te gaan. Wij houden u op de hoogte! 

Steun de restauratie van het orgel door een bijdrage over te maken op IBAN: NL31 RABO 0140152857                     

ten name van  Stichting Behoud Franse Klooster. Uw bijdrage is fiscaal ANBI aftrekbaar. 



Achtergrond informatie over het pijporgel 

Datums van de komende concerten & activiteiten 
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Het pijporgel is een muziekinstrument dat bestaat uit onder meer één of meer klavieren, een windvoorziening en 

een groot aantal orgelpijpen. De bespeler van een orgel noemt men organist. 

Wanneer de organist een toets indrukt, zorgt een mechaniek ervoor dat er vanuit de windvoorziening lucht in één 

of meer pijpen stroomt. Afhankelijk van de grootte, de vorm en het materiaal van de pijpen kan een grote verschei-

denheid aan klanken voortgebracht worden. Vrijwel ieder pijporgel is verschillend van samenstelling. De kleinste 

orgels hebben één klavier en één rij pijpen: voor iedere toets van het klavier een pijp. De grootste orgels hebben 

vijf of zelfs zes klavieren en een pedaal (een klavier dat met de voeten bespeeld kan worden) en meer dan tiendui-

zend pijpen, verdeeld over pijpenrijen die met honderden registerknoppen bediend kunnen worden. 

Pijporgels komen veel voor in Europa en in Noord-Amerika en worden vooral aangetroffen in kerkgebouwen. Als 

krachtig instrument dat door één persoon bespeeld kan worden hebben veel christelijke kerken het orgel als een 

geschikt middel beschouwd voor de begeleiding en/of omlijsting van de samenzang tijdens kerkdiensten. Diverse 

componisten, waaronder Johann Sebastian Bach, hebben muziek voor het orgel geschreven, zowel voor kerkelijk 

als niet-kerkelijk gebruik, zodat er een uitgebreide orgelliteratuur is ontstaan. Dergelijke muziek wordt gedurende 

orgelconcerten ten gehore gebracht. Pijporgels worden soms ook geplaatst in concertzalen, aula's en huiskamers. 

Het orgel is ontstaan uit het waterorgel van de Grieken (3e eeuw voor Chr.) waarbij de lucht doormiddel van                

water werd samengeperst. Al in de 4e eeuw na Chr. waren de Byzantijnse orgels met blaasbalgen voor de lucht in 

gebruik. Sindsdien heeft het orgel een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Het tegenwoordige orgel heeft één tot 

vijf klavieren en een pedaal. Deze klavieren en het pedaal zijn door middel van latjes en hefbomen met de pijpen 

in het orgel verbonden. De pijpen maken verschillende geluiden door hun uiteenlopende vormen en materialen. 

Een stel gelijksoortige pijpen heet een register en de registers kunnen door de speler met knoppen bij de klavieren 

worden in- en uitgeschakeld. 

De registers van een orgel 

Het pijporgel is van oudsher eigenlijk een soort eenmansorkest. Verschillende                      

instrumenten uit het orkest zijn op een orgel terug te vinden, b.v. fluit, trompet,      

bazuin, cello, klarinet, hobo enz.. 

Het orgel heeft een grote toonomvang en klankrijkdom. Het wordt wel de koning 

onder de instrumenten genoemd. Er is door talloze componisten muziek voor het 

orgel geschreven. 

In principe kan iedereen orgel leren spelen. De meeste leerlingen beginnen rond de 9 

jaar. Er zijn geen speciale vaardigheden of eigenschappen nodig om op een orgel te 

kunnen spelen. 

Natuurlijk is het voor een organist prachtig om op een groot kerkorgel te spelen en 

om dat te bereiken is regelmatig en geduldig studeren van groot belang. 

Bij volwassen leerlingen is het vaak zo dat men vroeger al eens (andere) muziekles-

sen heeft gehad. Dat is vaak een voordeel maar zeker niet noodzakelijk. Voor wat 

betreft de te verwachten resultaten, geldt hetzelfde als voor de wat jongere leerling: 

regelmatig en geduldig studeren biedt de beste garantie tot succes. 

Zondag 17 december 2017 15.00 u  Kerstconcert       

      zie meer informatie z.o.z. 

Zondag 25 februari 2018 15.30 u  Concert      

      Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9 Sittard  

      m.m.v. Accordeonorkest Swentibold, Harmonie L'Union en                       

      troubadour Thea Kollee. 

Maart 2018     Paasstukjesactie (meer informatie volgt t.z.t.) 

Zondag 27 mei 2018  15.00 u  Concert      

      Kerk Vrangendael, Hemelsley 240 Sittard  

      m.m.v. Philharmonie Sittard, Sittards Mannenkoor SI-TARD

      en organist Anja Hendrikx. 



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 

17 december om 15.00 u 

Op zondagmiddag 17 december 2017 organiseert onze                    

stichting om 15.00 uur een sfeervol kerstconcert in de                     

St. Pauluskerk te Limbrichterveld / Hoogveld                                

(Generaal Whitestraat 2, 6135 CN 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 Gemengd Koor Neer-

beek (o.l.v. George Bakx) en Fanfare Sint Jan uit Leyenbroek 

(o.l.v. Ad Triepels). De pianobegeleiding zal worden verzorgd 

door Pierre Lebon. 

Eenieder  is van harte                      

uitgenodigd om te komen               

luisteren naar dit prachtig    

concert. 

De toegang van het concert is 

gratis, vrije gave ten bate van 

de orgelrestauratie wordt ten 

zeerste op prijs gesteld. 




