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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.  

Chinese investeerder in het Franse Klooster 
De gemeente Sittard-Geleen heeft in 2013 een openbare aanbestedingsprocedure voor 

het Franse Klooster uitgeschreven. De gemeente is op basis van de toen ingediende 

plannen met de ontwikkelaars in gesprek gegaan om te bekijken of een invulling                    

(en dus behoud) van het gemeentelijk monument toch tot de mogelijkheden behoort.           

De gesprekken tussen de ontwikkelaars ‘Kublo Vastgoed Dynamiek’, ‘Swentibold           

Projectontwikkeling’ en de gemeente Sittard-Geleen zijn nu in een afrondend stadium 

gekomen. 

Op maandag 18 mei 2015 is het stichtingsbestuur geïnformeerd over de plannen van de 

beide ontwikkelaars en de gemeente Sittard-Geleen. Een Chinese investeerder is voor-

nemens het kloostercomplex te kopen en te ontwikkelen. Ideeën over de invulling van 

het klooster en kapel zijn: Chinese geneeskunde (acupunctuur, kruidentherapie, mas-

sage), hotelfunctie, restaurant, Chinese cultuur (tentoonstelling expositie en foto’s, 

keramiek, kalligrafie, en mogelijk het “Confucius Instituut” 

De investeerder heeft de overtuiging dat er een grote vraag is naar kennis, cultuur en 

gezondheidszorg op de Chinese wijze. Niet alleen voor chinezen die Europa bezoeken, 

of in Europa wonen, maar ook om de Europeanen in aanraking te brengen met de               

Chinese cultuur. Er zal samenwerking gezocht worden met Chemelot, Zuyd Hogeschool, 

Universiteit Maastricht en het Confusius Instituut (voor bevordering Chinese cultuur, met 

name taal) om hier in te participeren. 

Voor de nieuwe invulling van het complex blijven de contouren van het huidige complex 

gehandhaafd; de kapel en het aangrenzende kloostergedeelte uit 1932 zal zoveel mo-

gelijk aan de buitenkant in de oude stijl behouden blijven. 

Na deze informatie ronde gaan de verschillende procedures zoals de koopovereenkomst 

(eind mei), ruimtelijke ontwerp (in de zomermaanden), wijziging van het                                   

bestemmingsplan, omgevings- en sloopvergunning, e.a. van start. 

Als alles volgens plan verloopt begint men met de werkzaamheden begin 2017. 

Het stichtingsbestuur is verheugd dat er concrete plannen zijn voor de invulling van het 

complex welke recht doen aan de historie. 

Het stichtingsbestuur zal zich in de komende tijd gaan verdiepen in de plannen.                        

De stichting zal gebruik maken van het reageerrecht (op de gemaakte plannen) wanneer 

karakteristieke en historische elementen in het geding raken. Ook zal de stichting gaan 

onderzoeken op welke wijze de cultuurhistorische objecten (zoals o.a. glas-in-lood ra-

men en het pijporgel) hierin plaats kunnen krijgen. 
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Op 28 maart jl. waren de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid  en de Stichting Behoud Franse Klooster te gast 

in de voormalige Zusterkapel van het  Landgoed Aerwinkel te Posterholt. Dit gebeurde op uitnodiging van de               

eigenaresse van het landgoed , mevrouw Petra de Haas. Zoals bekend was Kasteel Aerwinkel van 1956 tot 1989 in 

het bezit van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. 

Allen die interesse hadden in een hernieuwde kennismaking werden in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig 

te zijn. Mede door de hartelijke ontvangst werd deze middag een warm onthaal met dierbare herinneringen aan                      

vervlogen tijden. De aanwezigheid van de zusters en de hartelijke begroetingen met de aanwezigen leidden tot 

mooie gesprekken en terugblikken. De ontvangst gebeurde onder het genot van een kop koffie/thee met vlaai en 

het gezang van Vocaal Ensemble Alouette uit Sittard.  Aansluitend werd de film van Paul Cuijpers over het                          

ziekentriduüm van 1964 in Kasteel Aerwinkel gedraaid, gevolgd door de  film van Leo Baeten “Adieu aux  Sœurs” 

met mooie beelden uit een bloeiend verleden. Mede door de aankleding van de Zusterkapel middels een selectie 

van  materialen die gebruikt werden bij de expositie “ 100 jaar Zusters Goddelijke Voorzienigheid in Nederland” 

werd het geheel ervaren  als een warm bad waar de herinneringen nog eens opgehaald werden.  

Met dankbaarheid kijken we terug op een mooie middag die mede plaats kon vinden door de gastvrijheid van     

mevrouw Petra de Haas.  

Ton Rooding,  

vrijwilliger  

Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid op Aerwinkel 28 maart 2015 

Foto: Zusters Goddelijke Voorzienigheid in Aerwinkel 

Vandalisme glas-in-lood ramen Kapel Franse Klooster 

Op maandag 11 mei 2015 heeft de stichting melding gekregen dat er 

stenen gegooid zouden zijn op de waardevolle glas-in-lood ramen van 

glazenier Joep Nicolas in de kapel van het Franse Klooster. Leden van 

de stichting zijn direct ter plaatste gaan kijken en de schade bleek , 

door bescherming van de voorzetramen, gelukkig mee te vallen.                  

Op advies en directe actie van de stichting heeft de gemeente alle 

glas-in-lood ramen van Joep Nicolas beschermd met houten panelen. 

In 2012 heeft de stichting alle overige ramen al beschermd met 

houten panelen. Alle ramen van de kapel zijn nu beschermd. Foto: gat in het glas-in-lood raam van Joep 

Nicolas. De vandalen hadden zoveel kracht 

gebruikt, dat ook het voorzetraam het heeft                   

begeven!  

De stichting vertoont regelmatig de film “Adieu 

aux Sœurs” voor kleine en grote gezelschappen. 

Dus bent u bijvoorbeeld lid van een vereniging 

(ouderenvereniging, culturele stichting,                        

verzorgingshuis, gespreksgroep, school, e.a.) en 

bent u op zoek naar een activiteit? Neem dan 

contact op met het secretariaat van de stichting: 

info@stichtingbehoudfranseklooster.nl of                   

06-30567774. 

Wij verzorgen voor u gratis de filmvertoning met 

een inleiding, uitleg over de totstandkoming van 

de documentaire en de mogelijkheid tot het                

kopen van de DVD en / of het boek “Adieu aux 

Sœurs”. 

 

De film “Adieu aux Sœurs” voor uw 

vereniging? 
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Verslag passieconcert 22 maart 2015  
Op zondagmiddag 22 maart jl. organiseerde de Stichting Behoud Franse Klooster een mooi Passieconcert in 

de Parochiekerk Christus Hemelvaart – H. Joseph te Sittard. Dit concert werd opgeluisterd door gemengd koor 

Crescendo te Doenrade en organist René Nijsse uit Oud-Sabbinge (Zeeland). In een drukbezette kerk heeft 

men kunnen genieten van koorzang en orgelspel. René Nijsse, naast organist ook orgelbouwer en –

restaurateur, gaf een korte, indrukwekkende uitleg over orgelpijpen en de restauratie van het Verschueren-

pijporgel uit het Franse Klooster te Sittard. Getuige het applaus van de aanwezigen was het een zeer mooi         

concert. De afwisseling tussen orgel en koorzang werkte heel goed. Tijdens de nazit met koffie, thee en                   

andere drankjes werden de mooie momenten van het concert nog eens besproken, er was lof en waardering 

alom voor alle uitvoerenden. Het was een bijzonder muzikale mooie zondagmiddag. 

Francien Somers, koorlid Crescendo 

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         

contact op met het secretariaat van de stichting.  

Met pasen heeft de                         

stichting weer vele                     

paasstukjes verkocht         

waarvan de opbrengsten 

ten goede komen aan de 

orgelrestauratie. Dank aan 

bloemiste Ans Maessen en 

alle vrijwilligers die weer 

de handen uit de mouwen 

hebben gestoken en hun 

creativiteit hebben ingezet. 

In vele huiskamers hebben 

mensen weer mogen                      

genieten van vrolijke              

paaskleuren.   

Paasstukjesactie weer een groot succes! 

    Foto’s: Passieconcert 22 maart 2015 



STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 

                                       AGENDA 

Concert voor orgelrestauratie op zondag 28 juni  

Op zondag 28 juni 2015 om 15.00 uur organiseert de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ een concert waarvan de 

opbrengst ten goede komt aan de restauratie van het Verschueren pijporgel uit de Kapel van het Franse Kloos-

ter. Deze middag heeft u de gelegenheid om te genieten van koorzang, kopermuziek en orgelspel.                                               

Het concert vindt plaats in de Johanneskerk (Monseigneur Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard). 

Het concert zal verzorgd worden door: 

Heldens Koper Ensemble, o.l.v. Bert Ramakers 

Ad Gijzels, organist 

Vocal Sollýs, o.l.v. Steven van Kempen 

Eenieder is van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar dit prachtig concert. De toegang van het concert is 

gratis, echter vrije gave ten bate van de orgelrestauratie is van harte welkom! De kerk is rolstoelvriendelijk en 

beschikt over (invaliden-) toiletten. 

Foto: het pijpwerk uit het Verschueren-

pijporgel uit het Franse Klooster 

Werkgroep voor orgelrestauratie opgestart 

Onlangs 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. De stichting zal zich sterk maken om het orgel                              

gerestaureerd terug te plaatsen in de Kapel van het Franse Klooster.  

De werkgroep zal een visie en beleid ontwikkelen ten behoeve van het stichtings-

bestuur over de restauratie en terugplaatsing van het orgel. 

Om alvast in de agenda te plaatsen: 

 Benefietconcert in september;  datum zal nog worden                      

vastgesteld. 

 Kerstconcert zondag 13 december 2015 om 15.00 uur door o.a. 

Fanfare Sint Jan uit Leyenbroek. Meer informatie volgt. 

 


