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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.  

Met stukjes leven 

ik ben geïmponeerd                                             

door de immense muren                                         

de vele stenen gevoegd                                     

met stukjes leven uit                                                

een lang vervlogen tijd 

handen hebben                                                        

gesjouwd en gebouwd                                      

samen gevouwen in gebed                                     

de hoop op een spoedige                                     

voltooiing is al te vaak voorzegd 

nog spreken de stenen                                              

over de cultuur van eeuwen                                         

met hun naam in de groeven                                    

is het monumentale erfgoed                                      

door de tijd nog niet geslecht  

Wil Melker 

Bestemmingsplan Franse Klooster 

Het Stadsbestuur van Sittard-Geleen heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan 

Franse klooster. Dit is een belangrijke stap in de herontwikkeling van het bestaande 

complex door de Chinese investeerders. Voorafgaande aan de goedkeuring hebben wij 

als Stichting gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid op het voorontwerp. Van het 

College van Burgemeester en Wethouders heeft de Stichting een schriftelijke reactie 

gekregen waarin zij steun geven aan onze inspanningen tot behoud van de belangrijke 

historische elementen van het complex. De ‘Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit’ zal, 

op nadrukkelijk verzoek van het College, erop toezien dat in het uiteindelijke plan het 

behoud van de cultuurhistorische waarde van het complex voldoende gehandhaafd is. 

Het ontwerp-bestemmingsplan is digitaal te zien via:  www.ruimtelijkeplannen.nl  en tot 

de tweede week van juni in de Stadswinkel, Markt 1 te Geleen. 
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Ook dit jaar is er weer veel belangstelling geweest 

voor paasstukjes die op 18 en 19 maart 2016 verkocht 

werden en waarvan de opbrengst ten goede                  

komt aan de restauratie van het orgel uit de Kapel van 

het Franse Klooster. Een bijzonder woord van dank 

gaat uit naar alle vrijwilligers van de stichting die 

weer vele paasstukjes (140 stuks) gemaakt hebben 

en Dieteren - Klinkers die de paasstukjes in hun 

winkel verkocht hebben. 

Kruis Edelsmidse Brom 
In de absis (ronding van het priesterkoor) van de Kapel van het Franse Klooster heeft een kruisbeeld met Corpus (Lichaam 

van Christus) van Edelsmidse Brom gehangen. Dit was een Nederlandse onderneming in Utrecht (1856-1961),                                       

gespecialiseerd in het maken van edel- en siersmeedkunst voor de Rooms-Katholieke Kerk. Het grote kruis (van 3,20 bij 2,60 

meter) is na de sluiting van de Kapel door de stichting gedemonteerd en veilig opgeslagen. 

Onlangs heeft de stichting het kruis overgedragen aan de congregatie van De Theatijnen. Het kruis heeft een waardige                  

bestemming gekregen in de dagkapel van het klooster van deze congregatie “Monasterio de Santa María de Iranzu (in 

Spanje). 

Veel belangstelling 

voor paasstukjes 

Creatieve vrijwilligers aan het werk bij het maken van de paasstukjes. 

Foto links: Het kruis in de Kapel van het Franse Klooster (anno 2008).                                                                                                                         

Foto rechts: Het kruis heeft onlangs een nieuwe bestemming gekregen in de dagkapel van het klooster Monasterio de Santa María 

de Iranzu (in Spanje). 

NIEUWSBRIEF 

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.  
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Iconen overgedragen tijdens voorjaarsconcert 10 april jl. 
Tijdens het voorjaarsconcert op zondagmiddag 10 april 2016 in de parochiekerk Christus’ Hemelvaart- H. Joseph 

te Vrangendael – Sittard heeft de Stichting twee iconen overgedragen, welke afkomstig zijn uit de Kapel van het 

Franse Klooster. 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. De iconen zijn een aantal jaren                 

geleden zwaar beschadigd door brand- en vocht. De stichting heeft destijds de iconen gedemonteerd en veilig 

opgeslagen. 

Het icoon met de afbeelding van 

Moeder Maria met het Kindje Jezus 

heeft een nieuwe bestemming             

gekregen in het klooster van de 

‘Liefdezusters van het Kostbaar            

Bloed’ op de Windraak. Het icoon 

met een tafereel van het Heilig 

Doopsel  heeft  een  nieuwe                      

bestemming gekregen in de                  

parochiekerk Christus’ Hemelvaart-

H. Joseph te Vrangendael – Sittard. 

Het icoon met de afbeelding van Moeder Maria met het Kindje Jezus                                     

in het klooster op de Windraak.  

Icoon met een tafereel van het Heilig Doopsel in de parochiekerk                                

Christus’ Hemelvaart-H. Joseph te Vrangendael – Sittard. 

Het voorjaarsconcert werd verzorgd 

door Mannenkoor St. Caecilia uit 

Sweikhuizen (o.l.v. Hans Luesink), 

Fanfare St. Caecilia uit Broeksittard 

(o . l .v .  S imone Kramer)  en 

“Sorelle” (bestaande uit sopranen 

Elmy Kremer & Aukje Pijper). De 

pianobegeleiding werd verzorgd 

door Harrie Spronken van de                   

Stichting “Zingen leer je wel”. 

Mannenkoor St. Caecilia uit                    

Sweikhuizen. 



STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 

                                       UITNODIGING 

Orgelconcert op zondag 26 juni a.s.  

Op zondag 26 juni 2016 om 15.00 uur organiseert de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ een orgelconcert in de 

Sint Martinuskerk in Oud-Stein (Wilhelminaplein 1, 6171 EN Stein). 

Het concert zal verzorgd worden door de jonge, talentvolle en bekende organist Gert van Hoef.  

Gert van Hoef (17 juni 1994) ontdekte het orgel op 13-jarige leeftijd. Al snel bleek dat hij over meer dan                       

gemiddelde aanleg beschikte. Na orgellessen gehad te hebben en deelnemer geweest te zijn aan verschillende 

concoursen (waarbij Gert prijzen heeft gewonnen), studeert Gert sinds september 2013 hoofdvak orgel bij Jos van 

der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Naast zijn conservatoriumstudie geeft hij inmiddels veel 

concerten door het gehele land. Gert heeft medewerking verleend aan verschillende CD- en DVD-opnames.                 

In augustus 2015 gaf hij met veel succes zijn eerste buitenlandse concerten in Stoke-on-Trent en in Londen.  

Eenieder is van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar het orgelconcert! De toegang tot het concert is 

gratis, maar de Stichting Behoud Franse Klooster uit Sittard vraagt een vrije gave ten bate van de restauratie van 

het pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster in Sittard welke door brand zware schade heeft opgelopen. De 

stichting heeft zich ten doel gesteld het pijporgel terug te plaatsen in de gemeenschap om hiermee nog meer elan 

te geven aan de orgelcultuur! 

Gert van Hoef - Organist 

!!! Oproep: Extra hulp gezocht ter ondersteuning bij concerten !!! 

zie bijgesloten brief... 




