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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.  

In memoriam: vrijwilliger Jan Bartels 

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze vrijwilliger                                                    

Jan Bartels.  

Al sinds de oprichting van onze stichting is Jan, samen met zijn vrouw Gonnie,                                                

vrijwilliger van onze stichting. Vanuit de muziek– en korenwereld zijn Jan en Gonnie                                   

aan onze stichting verbonden geraakt. 

Als ‘trouw lid’ van het ‘Seniorenkoor Sittard’ heeft Jan tot aan de                 

sluiting van het voormalige Maaslandziekenhuis maandelijks                        

gezongen in de ziekenhuiskapel . 

Op deze wijze is Jan verbonden geraakt aan dit ‘erfgoed’. 

Jan was een behulpzame, trouwe en vooral ‘lieve’ vrijwilliger die zich                

op vele werkgebieden dienstbaar heeft gesteld bij onze stichting van 

het werk in de tuin van het klooster en het helpen tijdens onze                                      

concerten. 

Het afgelopen jaar, en vooral de afgelopen maanden, ging zijn                            

gezondheid achteruit. Na een lange ziekteperiode is hij op                        

vrijdag 29 juli 2016 overleden in ‘Hospice Daniken’ te Geleen.        

Wij zullen in Jan een aimabel persoon missen en wensen zijn vrouw Gonnie, kinderen,                                

kleinkinderen en familie veel sterkte, kracht en bemoediging met dit verlies. 

Bestuur & Vrijwilligers 

Stichting Behoud Franse Klooster 

Sittard 

Voortgang ontwikkeling Franse Klooster 
In de laatste week van juli 2016 heeft het college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen 

het voorstel voor het Bestemmingsplan van het Frans Klooster aangeboden aan de                                       

gemeenteraad. Dit plan lag tussen 12 mei en 22 juni ter inzage. Er zijn in die periode geen 

zienswijzen kenbaar gemaakt. Het bestemmingsplan, dat qua planvoornemen hetzelfde is                    

als het op 1 maart jl. gepresenteerde, wordt op 29 september 2016 door de gemeenteraad                        

behandeld. De raadsvergadering is openbaar. Voorafgaand aan de raadsvergadering komt 

het bestemmingsplan aan de orde in de commissie Economie, Middelen, Samenwerking en 

Verkeer op 15 september 2016. Het raadsvoorstel is vanaf de eerste week van augustus 2016 

te vinden op www.sittard-geleen.nl (onderdeel bestuur en organisatie / gemeenteraad / 

raadsinformatiesysteem).  Vervolg: “Afspraken over behoud bouwkundige                                

elementen” op pagina 3 in deze nieuwsbrief…. 
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In een goed gevulde monumentale St. Martinuskerk te Oud-Stein hebben wij op zondag 26 juni jl. mogen genieten 

van een prachtig orgelconcert welke verzorgd werd door de jonge, talentvolle en bekende organist Gert van Hoef.   

Gert heeft orgelwerken laten horen van Beethoven, Pachelbel, Bach, Händel, Wely, Driffil en uiteraard zijn eigen 

liedbewerking 'Is Uwe lamp wel brandend' . 

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.  

De assistentie (registratie) werd verzorgd door Marjolein Speijer. 

In 2017 zullen wij weer een orgelconcert opnemen in onze ‘concertenreeks’. 

Zeker de moeite waard!!!! 

Veel belangstelling voor orgelconcert 

Organist Gert van Hoef en 

registrant Marjolein Speijer 

tijdens het orgelconcert op 

zondag 26 juni 2016. 

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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Reminder oproep: Extra hulp gezocht ter ondersteuning bij concerten !!!  

Graag willen wij u herinneren aan onze oproep in de vorige nieuwsbrief! Wij zijn dringend op zoek naar een                 

aantal ‘vrienden’ die drie á vier keer per jaar samen met de vaste groep van vrijwilligers komen helpen bij een 

concert op de zondagmiddag van 13.00 u t/m 18.00 u. U moet denken aan de volgende werkzaamheden:                              

het klaarzetten van stoelen voor koren en muziekgezelschappen, het kerkgebouw in orde brengen voor het                 

concert (verplaatsen van altaar en liturgische objecten), ondersteuning bij het inschenken van koffie/thee, het 

ontvangen van koren en muziekgezelschappen, het uitdelen van programmaboekjes, het helpen opruimen na                   

afloop van het concert, e.a.   

Er hebben zich intussen al een aantal personen gemeld, maar wij blijven nog steeds op zoek naar mensen, want 

“vele handen maken licht werk”! 

Onze stichting organiseert ongeveer drie á vier keer per jaar een benefietconcert in Sittard en omstreken ten                

behoud van het erfgoed van ‘De Goddelijke Voorzienigheid’ / het Franse Klooster en met name het pijporgel uit 

de Kapel van het Franse Klooster.  

Onze  vrijwilligers maken het mogelijk dat concerten zo geweldig verlopen. De vrijwilligers hebben vooraf,                   

tijdens en na het concert een belangrijke rol. Vrijwilligers zijn onmisbaar, en zonder vrijwilligers zouden de                    

concerten niet gegeven kunnen worden. 

Heeft u interesse om drie á vier keer per jaar te helpen bij onze concerten, of om u aan te sluiten bij onze                           

vrijwilligersgroep? Neem dan contact op met de secretaris Efrem Verleng: telefoon: 06-30567774 /                              

email: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl  

Afspraken over behoud bouwkundige elementen                             

Franse Klooster 

Een deel van het nu nog bestaande gebouw zal worden gesloopt. De kapel en een deel van het klooster zal                         

behouden blijven. Het karakter en uitstraling van dit deel zal zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. In dit te                      

handhaven bouwdeel bevinden zich veel oorspronkelijke elementen die een nauwe relatie hebben met de                     

oorspronkelijke bewoners en de functie van de gebouwen. Dit zijn o.a. de gebrandschilderde ramen, luidklok, 

veel kruisafbeeldingen in steen, etc. 

De Stichting heeft met de projectontwikkelaar namens de nieuwe eigenaar, en de Gemeente Sittard-Geleen                       

uitvoerig gesproken over deze bouwkundige elementen die, om te bezien in hoeverre deze nog passen bij de 

nieuwe functie van de gebouwen.  Alle elementen zijn geïnventariseerd en vanuit die inventarisatie beoordeeld. 

Voor de eigenaar zijn de expliciete religieuze afbeeldingen die in de toekomstige openbare ruimten aanwezig 

zouden zijn niet passend bij nieuwe functie van het gebouw. Het betreft vooral de gebrandschilderde ramen van 

Joep Nicolaas en Bemelmans. Ook bouwkundig is de beperkte lichtdoorlating van deze ramen een groot                            

probleem. De Stichting zal de ramen die verwijderd gaan worden overnemen en onderbrengen bij het provinciaal 

“glas-in-lood depot” zodat deze waardevolle glazen behouden blijven. De meeste andere elementen blijven in het 

gebouw en zijn voor behoud zorgvuldig vastgelegd in het z.g. sloopbestek. Natuurlijk vinden wij het als Stichting 

spijtig dat deze waardevolle ramen niet gehandhaafd kunnen worden. We kunnen tegelijkertijd begrip                            

opbrengen voor het standpunt van de nieuwe eigenaar. Het zorgvuldig verwijderen en het voorlopig opslaan van 

deze ramen is de beste garantie voor behoud en toekomstig hergebruik.  



STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 

                                       UITNODIGING 

Najaarsconcert op zondag 18 september a.s.  

Op zondagmiddag 18 september 2016 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 en een klassiek intermezzo. 

 Het concert zal verzorgd worden door het Steinder Mannenkoor,                                           

Alice Gort-Switynk, klassiek zang (sopraan) /  blokfluiten en Leon Dijkstra (orgel en piano). 

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. 

De muzikanten van het najaarsconcert op zondag 18 september a.s. 


