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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.  

Koopovereenkomst getekend voor de 

verkoop van het Franse Klooster 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de plannen van de                        

Chinese investeerder Chen Yagui. Inmiddels is de koopovereenkomst getekend door de 

investeerder met de gemeente Sittard Geleen. De heer Chen Yagui heeft in een recent 

bezoek aan het gebouwencomplex aangegeven wat hij met het gebouwencomplex ’voor’ 

heeft. De belangrijkste activiteit wordt het aanbieden van Chinese geneesleer in een 

omgeving die bevorderlijk is voor het genezingsproces. Ook wil hij de kennis van de 

Chinese cultuur en taal bevorderen en doen beleven. In zijn ogen is het huidige complex                          

vanwege zijn contouren en ligging en de oorsprong als ziekenhuis een ideale keuze. 

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.  

Er blijven wat ons betreft nog tientallen vragen op dit moment onbeantwoord die ons 

zekerheid moeten gaan geven dat de karakteristieke gebouwkenmerken en de diverse 

cultuurhistorische objecten niet in het geding gaan komen. Over de mogelijkheid om in 

de nieuwe omgeving het Verschueren pijporgel gerestaureerd te kunnen terugplaatsen 

zal met de nieuwe eigenaar nog over gesproken moeten worden. We hopen de komende 

maanden meer zicht te krijgen op de uitwerking van de plannen en “houden een vinger 

aan de pols”. 
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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 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.  

Gouden Priesterfeest 

Op 17 juli jl. heeft onze vrijwilliger Leon Goertz zijn Gouden Priesterfeest 

gevierd. Leon Goertz is pater van de Congregatie der Passionisten.               

Op 17 juli 1965 werd hij door  bisschop Petrus Moors van Roermond tot 

priester gewijd. Wij feliciteren hem van harte met dit bijzonder jubileum!

    

De film “Adieu aux Sœurs” voor uw vereniging? 

Extra vertoning van de film “Adieu aux Sœurs” op 12 januari 2016 

De film 'Adieu aux Sœurs' is al op vele plekken vertoond. De vraag en interesse naar deze film blijft groot!                 
Vandaar organiseert de stichting Behoud Franse Klooster een extra openbare filmvertoning op dinsdag                       

12 januari 2016 in het Zuyderland Medisch Centrum (Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard-Geleen).                    

De film wordt vertoond in de zaal ‘De Gasterij’, op de begane grond van het ziekenhuis, nabij meldpunt west 7. 

Vanuit de hoofdingang en parkeergarage zal via bewegwijzering ‘De Gasterij’ duidelijk aangegeven worden. 

De film wordt vertoond op twee tijdstippen namelijk om 16.15 uur en om 17.30 uur. De stichting heeft dit gedaan 

zodat eenieder de mogelijk krijg om de film te kunnen zien. Het personeel van het ziekenhuis, oud-medewerkers 

en alle geïnteresseerde zijn van harte welkom!  

De toegang is gratis. Op de filmavond bestaat wel de mogelijkheid om een vrije gave te doen voor de restauratie 

van het Verschueren-pijporgel uit de kapel van het Franse klooster welke door brand zware schade heeft                      

opgelopen.  

De mogelijkheid bestaat om na de filmvertoning de DVD en/of het boek te kopen.  
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In gedachten klinken de orgelklanken als herinneringen.                       Klank-

en die uitnodigen om te zingen. 

Wat klonken die klanken mooi in het huis van God.                                                     

Klanken die mensen kon raken in het diepst van hun hart.                                       

Klanken  die beschreven ons levenslot.                                                                                  

Of klanken die ons hielpen wanneer we hulpeloos waren of verward. 

Klanken die de donkerheid van het leven beschreven.                                                         

Het verdriet en onze blijdschap in dit leven. 

Klanken die onderstreepten het Woord van God.                                                     

Zijn Liefde en Zijn gebod. 

Klanken van hoop en levenslust.                                                                             

Klanken van plannen en klanken van rust. 

Klanken van Bach                                                                                                                   

Het was God die het zag. 

Klanken in onze gedachten.                                                                                               

Klanken die verdriet verzachten. 

Orgelklanken om God te danken. 

Die klanken zullen eens op aarde verstommen.                                                            

Want Christus heeft het kwaad overwonnen. 

Als je gelooft, mag je de Hemelse klanken nu al horen.                                         

Door Christus opnieuw geboren. 

De Grote Componist van ons leven creëert zijn Eigen partituur.                                 

Voor elk uniek mens, van uur tot uur. 

Het stuk van jou is hier op aarde uitgevoerd.                                                             

Als instrument van God is het concert voor jou klaar.                                                       

Voor ons moeilijk, maar o zo waar. 

    Foto’s: Benefietconcert 28 juni 2015 

Geslaagd benefietconcert 28 juni 2015 
Op zondagmiddag 28 juni 2015 heeft de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ een benefietconcert georganiseerd in 

de Johnneskerk in Sittard. Ondanks de vakantietijd was de belangstelling groot. Eenieder heeft genoten van 

mooie muzikale klanken. Het concert werd verzorgd door het Heldens Koper Ensemble (o.l.v. Bert Ramakers), 

organist Ad Gijzels en Vocal Sollýs (o.l.v. Steven van Kempen). Dank aan eenieder die een bijdrage heeft                    

geschonken voor de restauratie van het orgel en voor degenen die het concert mede mogelijk gemaakt hebben. 

Orgelklanken 

Bron: 

www.1001gedichten.nl/gedichten/99389/orgelklanken/ 



STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 

                                       AGENDA 

Rectificatie 

Het “openluchtconcert” van zondag 13 september 2015 op het “voormalig ziekenhuisterrein” is geannuleerd. 

Het concert is verschoven naar zondag 18 oktober 2015 in de Johanneskerk (Monseigneur Vranckenstraat 9, 6134 

AJ Sittard). 

Najaarsconcert op zondag 18 oktober 2015 

Op zondagmiddag 18 oktober 2015 organiseert de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ om 15.00 uur een                            

najaarsconcert in de Johanneskerk (Monseigneur Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard). Deze middag heeft u de   

gelegenheid om te genieten van koorzang, kopermuziek en orgelspel. Het concert zal verzorgd worden door 
Vocalgroup Fusion (o.l.v. Esther Zaad), Blazersensemble Cupros en organist Eric Gruisen. 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. 

Koempelconcert vrijdag 23 oktober 2015 

Op vrijdag 23 oktober 2015 organiseert het DSM Sabic koor om 20.00 uur een 

Koempelconcert in het kader van het Jaar van de Mijnen. Het concert vindt 

plaats in de Hanenhof (Herenhof 2, 6162 EB Geleen). Vanuit de historie is er een 

duidelijke relatie tussen het Franse Klooster (voormalig ziekenhuis                                  

‘De Goddelijke Voorzienigheid’) en het mijnwerkersverleden. Vele mijnwerkers 

werden verpleegd in het Sittardse Ziekenhuis. Er wordt ook wel eens gesproken 

over het “Hospitaal van de Koempels”. De toegang van het concert is gratis, maar 

naar afloop wordt er een vrije gave gevraagd welke ten goede komt aan de res-

tauratie van het Verschueren pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster. 

Kerstconcert op zondag 13 december 2015 

Op zondagmiddag 13 december 2015 organiseert de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ 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 zang en fanfaremuziek. Ook zullen er kerstliederen gezongen worden 
waarmee u in de kerststemming kunt komen. Het concert zal verzorgd worden door: Fanfare Sint Jan uit                        

Leyenbroek (o.l.v. Harrie Broun),  Koor Con Dios (o.l.v. Kenny Jansen) en Kinderkoor Niños Cantando                            

(o.l.v. Kenny Jansen). Eenieder  is van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar dit prachtig concert.                      

Toegang: GRATIS, vrije gave voor restauratie ‘Verschueren pijporgel” uit Kapel Franse Klooster. 


