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Voor wie? 

voor alle geïnteres-

seerden, met name: 

vrienden, vrijwilli-

gers, sponsoren en 

samenwerkende 

partijen 

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

de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid gelegen aan de 

Walramstraat 23 te Sittard.  

Herinnering voor degene die de ‘Vrienden contributie’ 

nog niet verlengd hebben! 

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 contributie over het “vriendenjaar 2016” te betalen.  

Misschien denkt u dat, door de ontwikkelingen van de Chinese investeerder,                                    

de activiteiten van onze stichting niet meer nodig zijn. Dat is nog lang niet het geval. 

Het voortbestaan en de activiteiten van onze stichting zijn, juist nu, van groot belang!                   

Met een nieuwe bestemming van het Franse Klooster in zicht is het de taak van de stichting 

om de cultuurhistorische objecten en karakteristieke kenmerken van het gebouw te                  

behouden. Een aantal voorbeelden waarvoor de stichting zich op dit moment inzet: 

 bescherming van de waardevolle glas-in-lood ramen van glazenier Joep Nicolas                   

en Bemelmans uit de Kapel van het Franse Klooster; 

 het restaureren en herbestemmen van kleine kerkelijke objecten uit de Kapel van 

het Franse Klooster; 

 het nemen van (preventieve) maatregelen m.b.t. inbraak, vandalisme en                                       

verloedering van het complex; 

 de historie van de  Zusters ‘Goddelijke Voorzienigheid’ en de ‘Sittardse                       

gezondheidszorg’  vastleggen in een museale collectie; 

 de geschiedenis van de gezondheidszorg in het Sittardse ziekenhuis, en het werk 

van de Zusters ‘Goddelijke Voorzienigheid’; 

Om dit te verwezenlijken heeft de stichting regelmatig contact met de Gemeente Sittard-

Geleen. Onze stichting wordt hierin als een serieuze gesprekspartner gezien! 

Een hoofddoelstelling van de stichting is het behoud van het pijporgel, afkomstig uit de 

Kapel van het Franse Klooster. De stichting is hiervoor in gesprek met verschillende              

organisten, deskundigen en instanties. Geschatte kosten van de restauratie en                                   

terugplaatsing van het orgel zijn € 75.000.  Op dit moment hebben wij 1/3 gespaard!                       

Wij zullen onze benefietconcerten- en acties blijven voortzetten en bij de vordering van 

het restauratietraject een beroep gaan doen op subsidies. 

Wij blijven dus afhankelijk van uw financiële steun om al onze                     

activiteiten en ambities te kunnen voortzetten, en hopen dat u ook in 2016 

“Vriend” wil zijn van het Franse Klooster, Kapel en orgel voor het bedrag van € 15,-                                                   

                                                                                                                                      zie verder z.o.z. 



Pagina 2 

NIEUWSBRIEF 

U kunt het bedrag van € 15,- overmaken naar IBAN: NL31 RABO 0140152857 ten name van ‘Vriend Franse 

Klooster’. Bij de omschrijving kunt u uw voor en achternaam invullen.  

Ook kunt u het bedrag van € 15,- in een gesloten enveloppe verzenden naar het secretariaat van de stichting                                       

(Charles Beltjenslaan 9, 6132 AD Sittard). Vermeld hierbij op een papiertje duidelijk uw voor- en achternaam. 

De stichting kan niet zonder haar vrienden. Dankzij de steun van de vrienden kan de stichting zich sterk blijven 

maken voor het behoud van het Franse Klooster, de Kapel en het Verschueren pijporgel. 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Vriendelijke groet, 

Namens het Stichtingsbestuur 

Ludo Jansen, voorzitter    Efrem Verleng, secretaris 

Beknopt jaaroverzicht 2015 

vervolg…..   Herinnering voor degene die de ‘Vrienden contributie’   

                        nog niet verlengd hebben! 

CHINESE INVESTEERDER 

Op maandag 18 mei 2015 is het stichtingsbestuur geïnformeerd door de ‘gemeente Sittard-Geleen’,                                     

‘Kublo Vastgoed Dynamiek’ en ‘Swentibold Projectontwikkeling’ over de Chinese investeerder Yagui Chen. Deze 

Chinese investeerder wil het voormalige Frans Klooster in Sittard omvormen tot een Chinees cultureel centrum 

en gezondheidscentrum op basis van de Chinese gezondheidsleer. Sinds de bekendmaking van deze plannen 

heeft het stichtingsbestuur regelmatig contact met de gemeente en ontwikkelaars aangaande de                                     

ontwikkelingen. Belangrijk voor het stichtingsbestuur  is dat een nieuwe bestemming voor het klooster en kapel in 

zicht komt. Bijzonder is dat gezondheidszorg op die plaats weer een functie krijgt. De nieuwe eigenaar en de                 

gemeente hebben aangegeven dat in de grootschalige bouwplannen de contouren van het Franse Klooster en 

de Kapel nadrukkelijk zichtbaar zullen blijven en dat deze niet in haar uiterlijke vorm zullen worden          

aangetast. Het stichtingsbestuur zal zich sterk maken voor het behoud van  de karakteristieke gebouwkenmerken 

en de diverse cultuurhistorische objecten. 

CONSERVATIE KAPEL EN KLOOSTER 

Evenals voorgaande jaren heeft de stichting zich ook in 2015 sterk gemaakt voor de conservatie van het                               

gebouwencomplex. Na een aantal pogingen van vandalen om de grote glas-in-lood ramen van het middenschip 

van de kapel stuk te gooien, zijn op advies van de stichting alle glas-in-lood ramen beschermt met houten                     

panelen. Het stichtingsbestuur heeft samen met de gemeente de veiligheid van het complex geïnventariseerd en 

verdere maatregelen genomen om vandalisme en inbraak tegen te gaan. 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 2015 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 

maart 2015 (Pasen) hebben vrijwilligers van de Stichting 150 paasstukjes gemaakt en verkocht. Door het jaar                

hebben er vijf benefietconcerten plaatsgevonden: passieconcert op zondag 22 maart in de parochiekerk                    

Christus’Hemelvaart – H. Joseph te Vrangendael, voorjaarsconcert op zondag 28 juni in de Johanneskerk in                  

Sittard, najaarsconcert op zondag 18 oktober in de Johanneskerk in Sittard, koempelconcert op vrijdag 23                   

oktober in de Hanenhof in Geleen (in het kader van het Jaar van de Mijnen) en kerstconcert op zondag 13 decem-

ber in de St. Pauluskerk te Limbrichterveld. 

WERKGROEP ORGELRESTAURATIE 

In 2015 is een werkgroep van start gegaan om een visie en beleid te ontwikkelen voor de restauratie en                                 

terugplaatsing van het Verschueren-pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster. In deze werkgroep zitten                        

organisten, orgeldeskundigen (adviseurs) en een orgelbouwer. De werkgroep heeft geconcludeerd dat het                           

Verschueren-pijporgel een waardevol instrument is welke voor de gemeenschap behouden moet blijven.  

FILM OVER HET ERFGOED 

De in 2014 gelanceerde film ‘Adieu aux Sœurs’, welke gaat over het leven en werk van de Zusters van de                                    

Goddelijke Voorzienigheid in het gelijknamige ziekenhuis in Sittard, is in het afgelopen jaar door de werkgroep 

van de film op vele plekken vertoond.  
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Exploitatieoverzicht 2015   
Beste vrienden, 

Wij willen u graag een overzicht geven van de baten en de lasten van onze stichting in 2015. 

Tot heden is het de stichting gelukt, mede dankzij uw steun, om op eigen krachten inkomsten te genereren uit                

donaties, vriendencontributie, opbrengsten van concerten / activiteiten, e.a. 

Vanuit de opbrengsten heeft de stichting de mogelijkheid om aan haar doelstellingen te werken: het behoud van 

het Franse Klooster, de Kapel en het orgel. Onkosten voor de stichting zijn de vaste jaarlijkse kosten zoals de                     

promotiekosten (website, nieuwsbrieven), conservatie van het klooster (tuinonderhoud, preventie vandalisme), 

opslag en onderhoud van het orgel, organisatie van benefietconcerten- en activiteiten, e.a. 

Met een nieuwe bestemming van het Franse Klooster in zicht door de Chinese investeerder lijkt onze eerste                                           

doelstellingen, het behoud van het klooster en de kapel, behaald te zijn. Echter, onze werkzaamheden zijn nog 

lang niet klaar! Het is onze doelstelling om ervoor te zorgen dat de contouren van het Franse Klooster zichtbaar 

blijven en dat karakteristieke- en cultuurhistorische objecten behouden blijven. Hiervoor zal het stichtingsbestuur 

in gesprek blijven met de investeerder, ontwikkelaars en gemeente. 

Daarnaast is de doelstelling van de stichting het Verschueren-pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster terug 

te plaatsen in de gemeenschap van Sittard-Geleen en hiermee een positief elan te geven aan de orgelcultuur in 

onze gemeente! Geschatte kosten van de restauratie en terugplaatsing van het orgel zijn € 75.000. Op dit moment 

hebben wij 1/3 gespaard! Wij zullen onze benefietconcerten- en acties blijven voortzetten en bij de vordering van 

het restauratietraject een beroep gaan doen op subsidies. Ook uw financiële bijdrage blijft van harte welkom! 

Wij blijven dus afhankelijk van uw financiële steun, en hopen dat u ook in 2016 sympathisant wilt zijn en blijven 

van onze stichting! Hartelijk dank hiervoor. 

Namens het bestuur, 

dhr. E.J.M.W. Verleng, secretaris / penningmeester  

Zo heeft op donderdag 29 januari een openbare filmvertoning plaatsgevonden in Zalencentrum ‘De Oase’, en heeft 

de werkgroep de film op 20 plaatsen vertoond, zoals verenigingen, stichtingen en zorgcentra. In totaal                   

hebben meer dan 1000 mensen de filmvertoningen bijgewoond, en blijven de mensen geïnteresseerd in het boek 

en de DVD. 

VRIJWILLIGERS EN VRIENDEN 

In 2015 is het vriendenbestand uitgebreid van 95 naar 110 betalende leden. De stichting heeft een                                          

vrijwilligersgroep van 25 personen, verdeeld over verschillende werkgroepen en takenpakketten. 

HERBESTEMMING RELIGIEUZE OBJECTEN UIT DE KAPEL 

De stichting heeft in 2015 contacten gelegd met verschillende religieuze instanties m.b.t. de herbestemming van 

religieuze objecten uit de Kapel. Zo zal het grote kruis van Edelsmidse Brom (afkomstig uit de absis van de Kapel) 

een nieuwe bestemming krijgen in het klooster van De Theatijnen in Iranzu (Navarra) SPANJE. Twee religieuze 

iconen uit de Kapel (Moeder met Kind Jezus & Heilig Doopsel) zullen een herbestemming krijgen in de                                   

parochiekerk van Vrangendael en in het Klooster ‘Liefdezusters van het Kostbaar Bloed’ op de Windraak. Om 

de toekomst van de religieuze glas-in-lood ramen uit de Kapel veilig te stellen met betrekking tot de                                

ontwikkelingen van het klooster is het stichtingsbestuur in gesprek met een glazenier en deskundigen hieromtrent. 

Er zal een visie ontwikkeld worden aangaande de huidige staat, het behoud en het herbestemmingsperspectief van 

deze ramen.        

Sittard, 31 december 2015 

dhr. B. Scholte, bestuurslid  dhr. E. Verleng, secretaris     



STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 

                                       UITNODIGING 

Voorjaarsconcert op zondag 10 april a.s.  

Op zondagmiddag 10 april 2016 organiseert de stichting ‘Behoud Franse 

Klooster’ om 15.00 uur een Voorjaarsconcert in de parochiekerk Christus' 

Hemelvaart - H. Joseph te Vrangendael (Hemelsley 240,  6137 BV Sittard). 

Het concert zal verzorgd worden door Mannenkoor St. Caecilia uit                    

Sweikhuizen (o.l.v. Hans Luesink), Fanfare St. Caecilia uit Broeksittard (o.l.v. 
Simone Kramer) en “Sorelle” (bestaande uit sopranen Elmy Kremer & Aukje 

Pijper). De pianobegeleiding zal verzorgd worden door Harrie Spronken 

van de Stichting “Zingen leer je wel”. 

Tijdens het concert zullen twee iconen, afkomstig uit de Kapel van het Franse 

Klooster, ingezegend worden. Beide iconen, met de afbeelding van Moeder 

Maria met het Kindje Jezus en een tafereel dat het Heilig Doopsel betreft, zijn 

gerestaureerd door vrijwilligers van de Stichting Behoud Franse Klooster. 

De iconen zullen een nieuwe bestemming krijgen in de parochiekerk van 

Vrangendael en in het klooster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed 

op de Windraak. De iconen zullen tijdens het concert overgedragen                      

worden. 

Eenieder is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!                           

De toegang tot het concert is gratis, maar de Stichting Behoud Franse Kloos-

ter vraagt een vrije gave ten bate van de restauratie van het pijporgel uit de 

Kapel van het Franse Klooster.  

Icoon van Maria en het Kindje Jezus  

Icoon over het Heilig Doopsel  

De extra openbare filmvertoning van 12 januari jl. 

in Zuyderland Medisch Centrum was                            

wederom weer een groot succes! Ondanks dat de 

film al op vele plekken is vertoond, waren er 

meer dan 185  bezoekers! 

De film en het boek 'Adieu aux Soeurs', over het leven en werk van de Zusters 

van de Goddelijke Voorzienigheid in het gelijknamige ziekenhuis in Sittard is 

voor geïnteresseerde nog steeds verkrijgbaar. U heeft de mogelijkheid om het 

boek en de film te bestellen 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 con-

tact op met het secretariaat van de stichting.  




