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Stichting Behoud van Klooster, Kapel en Orgel zijnde het “erfgoed” van 

de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid gelegen aan de 

Walramstraat 23 te Sittard.  

Denkt u nog aan uw  “Vrienden-lidmaatschap”! 

De steun van de Vrienden is onmisbaar om de doelstellingen van de stichting te kunnen 

verwezenlijken. Wij vragen u vriendelijk, wanneer u dat nog niet gedaan heeft, de contri-

butie over het “vriendenjaar 2015” te betalen. De contributie bedraagt € 15,- per jaar. U 

kunt het strookje op het aanmeldingsformulier invullen en tezamen met het verschuldigde 

bedrag versturen naar het secretariaat van de stichting: Charles Beltjenslaan 9, 6132 AD 

Sittard. Ook bestaat er de mogelijkheid het verschuldigde bedrag over te maken naar 

IBAN: NL31 RABO 0140152857, ten name van ‘Vriend Franse Klooster’. Bij de omschrijving 

kunt u uw voor- en achternaam invullen. U dient dan wel het strookje te verzenden naar het 

secretariaat of info@stichtingbehoudfranseklooster.nl. Als u nog geen Vriend bent en u 

overweegt dit, dan stellen wij uw aanmelding zeer op prijs! Voor meer informatie en het 

aanmeldingsformulier verwijzen wij u naar: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/vriend  

De film 'Adieu aux Sœurs' is een groot succes. Vanwege de grote interesse van het                    

publiek heeft de stichting op 29 januari 2015 een openbare filmvertoning georganiseerd 

in Zalencentrum De Oase.  De opkomst was overweldigend! Er waren ruim 200                         

bezoekers! De film is op die avond twee keer vertoond.  

De stichting is voornemens om in de loop van dit jaar nog eens in Sittard-Geleen een 

openbare filmvertoning te organiseren. Houd hiervoor onze website in de gaten: 

www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/adieuauxsoeurs 

De film 'Adieu aux Sœurs' is verkrijgbaar op DVD. Leo Baeten heeft ook een boek                 

geschreven onder de gelijknamige titel dat gelijktijdig met de film is gepresenteerd. 

Het boek en de film zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de stichting: MAIL:                                                                   

info@stichtingbehoudfranseklooster.nl of 06-30567774. De stichting beschikt over een 

afhaalservice, alwaar U vijf dagen per week de gelegenheid heeft om de DVD en / of het 

boek op te halen. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de 

stichting. Bij publieke activiteiten van de stichting (zoals concerten, e.a.) zullen de                            

boeken en Dvd’s te koop aangeboden worden. 
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UITBREIDING BESTUUR 

Op 31 januari 2014 is mevrouw Petra Claessen toegetreden tot het bestuur. Haar kennis, kundigheid, ervaringen en 

netwerken zijn een geweldige versterking in het besturen van de stichting. 

CONTACTEN / GESPREKKEN MET DE GEMEENTE 

Het stichtingsbestuur heeft regelmatig contact met wethouder Noël Lebens (CDA) die o.a. de portefeuille                                  

binnenstedelijke ontwikkeling en cultuur onder zijn beheer heeft. In deze contacten volgt het stichtingsbestuur de                              

verkoopprocedure van het klooster en stimuleert de gemeente om een actieve houding in deze positie te blijven                      

innemen. Ook blijft het stichtingsbestuur conservatie- en onderhoud van het kloostercomplex onder de aandacht 

brengen. Regelmatig worden er, mede op basis van advies van de stichting, onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.  

Vrijwilligers van de stichting werken maandelijks in de tuin van het klooster welke grenst aan de Heinseweg /                     

Walramstraat. 

ACTIVITEITEN T.B.V. VRIENDEN / SPONSOREN WERVING 

In 2014 heeft de Stichting weer vele activiteiten georganiseerd tot behoud van het Franse Klooster, Kapel en Orgel. 

Deze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van vrijwilligers, vrienden en sponsoren.  

In april 2014 (Pasen) hebben vrijwilligers van de Stichting 150 paasstukjes gemaakt en verkocht.                                        

Door het jaar heeft de Stichting in Sittard drie benefietconcerten georganiseerd: 

11 mei in de parochiekerk H. Paulus, met medewerking van harmonie ‘L’Union’ o.l.v. Jos Kuipers, het ‘Schiffler Sextet’ 

en zanger Math Dirks. Tijdens het concert op 11 mei 2014 mochten wij van de Stichting “Bevordering Woon– en                     

Leefomgeving Limburg”, uit handen van de voorzitter, dhr. Bert van Goethem, een cheque van €10.000,00 ontvangen 

voor de restauratie van het orgel uit de Kapel van het Franse Klooster. Wij zijn het bestuur van deze stichting zeer                             

erkentelijk voor deze bijdrage. 

28 september in de parochiekerk van Vrangendael, met medewerking van Muziekcorps St. Barbara o.l.v. Jan Mertens, 

Vocaal ensemble Alouette o.l.v. Paul Timmermans en organist Eric Gruisen. 

14 december (Kerstconcert) in de parochiekerk H. Paulus, met medewerking van Fanfare Sint Jan o.l.v. Harrie Broun, 

solistische medewerking van Marie-Jeanne Lemmen (sopraan) en Ellen Zimmer (mezzosopraan), violist Lars Hansson en 

organisten Pierre Lebon, Ans Maessen en Efrem Verleng. 

Vanwege het succes zullen in 2015 de activiteiten en concerten voortgezet worden waarbij steeds aandacht gevraagd 

wordt voor onderhoud, toekomst en herbestemming van het Franse Klooster, Kapel en Verschueren-orgel. 

Een mijlpaal in 2014 was de voltooiing van de productie van de documentaire 'Adieu aux Sœurs'. De documentaire, 

welke verschenen is in DVD- en boekvorm, gaat over het leven van de Zusters van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’ in het 

gelijknamige ziekenhuis in Sittard. Beide producten zijn vervaardigd door cineast Leo Baeten, welke ondersteund werd 

door een actieve werkgroep van de stichting. Op zondag 5 oktober 2014 heeft in het auditorium van het Orbis Medisch 

Centrum de première van de documentaire 'Adieu aux Sœurs' plaatsgevonden. Er waren 150 genodigden aanwezig, 

waaronder wethouder Noël Lebens, hulpbisschop Everard de Jong, Cees Sterk (voorzitter Raad van Bestuur Orbis 

Medisch en Zorgconcern), e.a. Er hebben al verschillende filmvertoningen van 'Adieu aux Sœurs' plaatsgevonden,               

onder andere op woensdag 8 oktober 2014 voor het (oud)personeel van Orbis Medisch en Zorgconcern. In 2015 zal de 

stichting op tal van plaatsen (verenigingen, stichtingen, verzorgingshuizen, scholen) de film gaan vertonen. Momenteel 

zijn er 250 dvd’s en 150 boeken verkocht. De dvd en het boek 'Adieu aux Sœurs' kan besteld worden bij het secretariaat 

van de stichting.  

VRIJWILLIGERS EN VRIENDEN 

De stichting prijst zich gelukkig met een grote schare aan vrijwilligers en vrienden. Ultimo 2014 had de stichting 95                    

betalende vrienden en beschikte zij over een groep van 25 enthousiaste vrijwilligers. Dankzij deze grote groep mensen is 

de stichting in staat haar vele activiteiten uit te voeren. 

ONTWIKKELINGEN T.A.V. VERKOOP KLOOSTER 

In het najaar is duidelijk geworden dat een buitenlandse belegger interesse heeft getoond voor de aankoop van het 

Kloostercomplex. De gemeente is in gesprek met de geïnteresseerde belegger en er zijn al meerdere projectontwik-

kelaars gevonden die interesse tonen in samenwerking betreffende een ontwikkelingstraject. Onderdeel van het                    

gebouwencomplex is de Kapel. Wij als stichting maken ons sterk voor een multifunctionele invulling van deze ruimte, 

waarbij culturele facetten als met name de terugplaatsing van het Verschueren-orgel zeker de aandacht verdienen. 

Sittard, 31 december 2014 

dhr. J. Smeets       dhr. E. Verleng 

bestuurslid       secretaris  

Beknopt jaaroverzicht 2014 
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foto’s : 

kerstconcert 14 december 2014  

Exploitatieoverzicht 2014   
Beste vrienden, 

Wij willen u graag een overzicht geven van de baten en de lasten van onze stichting in 2014. 

De inkomsten van de stichting worden verkregen door donaties, vriendencontributie, opbrengsten van concerten,                          

activiteiten e.a. Ook in het nieuwe jaar zullen wij dit blijven voortzetten.  

In het jaar 2015 hopen wij meer duidelijkheid en een helderder beeld te krijgen van de toekomstige invulling van het 

Franse Klooster. Onderdeel van het gebouwencomplex is de Kapel. Wij zullen ons sterk blijven maken voor een                       

multifunctionele invulling van deze ruimte, waarbij culturele facetten als met name de terugplaatsing van het                             

Verschueren-orgel ons hoofddoel is. 

Mede dankzij de financiële ondersteuning hebben wij eigen communicatiemiddelen zoals de website, nieuwsbrieven en 

openbare activiteiten. Daarmee hebben wij de mogelijkheid om onze boodschap “het belang van het behoud van het 

erfgoed” uit te dragen. Het afgelopen jaar mochten wij dit zelfs succesvol publiceren in de vorm van de documentaire  

‘Adieu aux Sœurs’, welke verschenen is als film en als boek. De documentaire gaat over het leven en werk van de Zusters 

van de Goddelijke Voorzienigheid in het gelijknamige ziekenhuis in Sittard. 

Wij danken eenieder voor zijn of haar inzet. Dankzij uw steun kunnen wij onze werkzaamheden blijven voortzetten.  

Namens het bestuur, dhr. E.J.M.W. Verleng, secretaris / penningmeester  

Wist u dat? 
 De stichting een groep deskundigen bestaande uit organisten, 

orgeldeskundigen en een orgelbouwer aan het formeren is voor de 

orgelrestauratie; 

 Dit met het oog op de restauratie en terugplaatsing van het Verschueren- 
pijporgel in de Kapel van het Franse Klooster is; 

 De eerste bijeenkomst van deze adviesgroep zal plaatsvinden in het voorjaar; 

 Op advies van de stichting de binnentuin van het klooster gesnoeid is! 

Geslaagd Kerstconcert! 

Op zondagmiddag 14-12-2014 heeft er een sfeervol kerstconcert plaatsgevonden 

in de overvolle St. Pauluskerk. Dank aan Fanfare Sint Jan uit Leyenbroek (o.l.v. 

Harrie Broun), Marie-Jeanne Lemmen (sopraan) en Ellen Zimmer (mezzosopraan), 

violist Lars Hansson en organisten Pierre Lebon, Ans Maessen en Efrem Verleng. 

Ook het publiek heeft de gelegenheid gehad kerstliederen mee te zingen! 



STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 

                                       AGENDA 

Paasstukjesverkoop 2015 

Dit jaar heeft u weer de gelegenheid om een paasstukje te kopen!  De opbrengst 

van de verkoop zal ten goede komen aan de orgelrestauratie. De paasstukjes zul-

len gemaakt worden door vrijwilligers van de stichting geholpen door echte vak-

mensen. De kosten van een paastukje zijn € 9,00 en voor de vrienden van het Fran-

se Klooster € 7,00. U kunt de bestelling telefonisch of per mail doorgeven: 06-

30567774 of info@stichtingbehoudfranseklooster.nl  t/m 17 maart.  Geef Uw be-

stelling s.v.p. tijdig door, want bij het bereiken van de limiet worden bestel-

lingen niet meer aangenomen.  

Het paasstukje kan afgehaald worden op vrijdag 27 maart in de ochtend tussen 

09.30u en 13.00u en in de middag tussen 14.30u en 17.30u en op zaterdag 28 

maart, gedurende de hele dag tussen 09.30u en 17.00u in de winkel van Dieteren 

Klinkers op de Steenweg 43 te Sittard. Het paasstukje kan op bovenstaande data 

ook bij u thuis op afspraak bezorgd worden (tegen een kleine meerprijs).                       

De betaling hoeft pas contant voldaan te worden bij het afhalen of bezorgen. 

Passieconcert 22 maart 2015 om 15.30 uur 

Op zondagmiddag 22 maart 2015 organiseert de stichting ‘Behoud 

Franse Klooster’ om 15.30 uur een Passieconcert in de parochiekerk 

Christus' Hemelvaart - H. Joseph te Vrangendael (Hemelsley 240,  6137 

BV Sittard). Met muziek en tekst staan wij stil bij het lijden en sterven van 

Jezus Christus.  

Het concert zal verzorgd worden door gemengd koor Crescendo uit 

Doenrade o.l.v. Anton Kropivšek en pianobegeleiding van Margreet 

Wesseling.  Het orgelspel zal verzorgd worden door René Nijsse. 

René Nijsse is orgelbouwer van de firma A. Nijsse en Zoon Orgelmakers uit Oud-Sabbinge (Zeeland). Deze firma 

zal het pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster gaan restaureren. 

In afwisseling met het koor zal René orgelwerken laten horen uit de passietijd, en zal hij tevens een                                 

orgeldemonstratie- en uitleg van de orgelrestauratie geven. 

Eenieder  is van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar dit concert. 

Toegang: GRATIS, vrije gave voor restauratie pijporgel uit Kapel Franse Klooster 

foto : 

voorbeeld van een Paasstukje 

< foto: wegkruis Franse Klooster, anno 1950 


