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NIEUWSBRIEF 

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

de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid gelegen aan de 

Walramstraat 23 te Sittard.  

De stichting kan niet zonder haar vrienden. Mede dankzij uw gewaardeerde steun en uw 

bijdrage van € 15,- per jaar, kan de stichting aan haar doelstellingen werken en hiermee 

opkomen voor het behoud van het Franse Klooster, Kapel en orgel. Het contributiejaar 

loopt van januari t/m december. Het nieuwe contributiejaar begint in januari 2016.                    
Wij vragen u vriendelijk om uw lidmaatschap te verlengen voor het 

“contributiejaar 2016”. Mocht  u nog geen ‘vriend’ zijn en u overweegt dit, dan           

stellen wij uw aanmelding zeer op prijs. Aanmeldingen en betalingen kunnen vanaf 

nu gedaan worden.  

Bijgesloten in de nieuwsbrief treft u het “aanmeldingsformulier over het jaar 2016” aan. 

Wij vragen u vriendelijk het strookje op het ‘aanmeldingsformulier’ af te knippen en  

ingevuld te versturen naar het secretariaat van de stichting: Charles Beltjenslaan 9,                

6132 AD Sittard, of via de MAIL: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 

Het verschuldigde bedrag van € 15,- kunt u overmaken op de rekening van de stichting 
(NL31 RABO 0140152857) ten name van ‘Vriend Franse Klooster’. Bij de omschrijving 

kunt u uw voor- en achternaam invullen. U kunt het verschuldigde bedrag van                               

€ 15,- ook contant betalen. U dient dan het bedrag van € 15,- , tezamen met het                                    

ingevulde strookje in een gesloten enveloppe te verzenden naar het secretariaat van de                 

stichting. 
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“Vriend Franse Klooster” Contributiejaar 2016 

Ontwikkelingen Franse Klooster 
Op het moment dat de deze nieuwsbrief bij u op de deurmat ligt zal er mogelijk meer                        

duidelijkheid zijn over de plannen van de Chinese investeerder. 

In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de koopovereenkomst door de                 

Chinese investeerder Chen Yagui en de gemeente Sittard-Geleen is getekend.              

Momenteel is de investeerder met zijn projectontwikkelaars bezig met de uitwerking van 

zijn plannen. 

De gemeente Sittard-Geleen heeft ons laten weten dat er naar alle waarschijnlijkheid 

vóór de kerst van dit jaar meer duidelijkheid zal zijn over het voorontwerp van de 

bouwplannen. Vervolgens zal dit verder in procedure gaan, zoals het opstarten van de 

inspraakmogelijkheid. 

Wanneer er meer duidelijkheid is over de plannen zal het stichtingsbestuur zich hierin 

gaan verdiepen. Zoals eerder aangegeven zal de stichting zich sterk maken voor het   

behoud van de karakteristieke gebouwkenmerken en de diverse cultuurhistorische                      

objecten. 
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Geslaagde concerten in oktober 
In oktober jl. hebben wij mogen genieten van twee mooie concerten.  

Op zondag 18 oktober jl. hebben wij in een goedgevulde Johanneskerk genoten van het najaarsconcert welke               

georganiseerd werd door onze stichting. Dit concert werd opgeluisterd door Vocalgroup Fusion (o.l.v. Esther 

Zaad), Blazersensemble Cupros en organist Eric Gruisen. Wij waren erg trots dat Vocalgroup Fusion mee het                     

concert verzorgde omdat dit koor een week eerder het ‘Limburgs Koor van het Jaar 2015’ geworden is tijdens het 

‘Open Limburgs Korenfestival in Roermond’. Tevens verwierf FUSION een directe finaleplaats in het Nederlands 

Koor Festival. 

Tijdens het najaarsconcert kon iedereen genieten van koorzang, kopermuziek en orgelspel. De opkomst van het 

publiek was overweldigend! 

    Een foto-compilatie van de musici en de volle kerk tijdens het najaarsconcert op 18 oktober jl. 

Op vrijdag 23 oktober jl. organiseerde het DSM Sabic koor een sfeervol Koempelconcert in de Hanenhof in Geleen. 

Het  concert vond plaats in het kader van het Jaar van de Mijnen. 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 opbrengst van het concert, door middel van ‘vrije gave’ van de bezoekers, is bestemd voor 

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

Het stichtingsbestuur is het DSM Sabic koor erkentelijk voor deze bijzondere geste! 

    Een foto-compilatie van het koempelconcert                          

op 23 oktober jl. 
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Restauratie iconen uit de kapel 

Vrijwilligers van de stichting zijn bezig om twee iconen, welke 

afkomstig zijn uit de Kapel van het Franse Klooster, te                                

restaureren. 

Het gaat om twee religieuze iconen met de afbeelding van 

Maria en het kindje Jezus en een icoon welke het thema van 

het doopsel weergeeft. 

De iconen hebben een bijzondere uitstraling omdat de                       

religieuze afbeeldingen in metaal zijn uitgevoerd op een hou-

ten paneel. 

De iconen hebben een aantal jaren geleden vocht– en                  

brandschade opgelopen in de kapel. De stichting heeft                    

destijds de iconen gedemonteerd en veilig opgeslagen. En nu 

worden ze gerestaureerd! De metaalopslag wordt zorgvuldig 

door onze vrijwilligers gereinigd en geplaatst op twee                  

splinternieuwe houten panelen. De iconen zullen binnen korte 

termijn een herbestemming krijgen op een passende plek. De 

stichting is hierover in gesprek met verschillende partijen.  

Meer informatie volgt. 

Een foto van de beschadigde iconen uit de                      

Kapel van het Franse Klooster.                                             

De iconen worden momenteel gerestaureerd. 

Kruis Edelsmide Brom uit Utrecht 
In de absis (ronding van het priesterkoor) van de Kapel van het Franse Klooster 

heeft voorheen 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 gemonteerd en veilig opgeslagen.  

Momenteel is de stichting in gesprek met een Rooms Katholieke gemeenschap voor 

een herbestemming van het kruis in een klooster in het buitenland. Op deze wijze 

tracht de stichting dit religieus object een waardige herbestemming te geven.                 

Wij houden u op de hoogte over deze ontwikkelingen.  
Een foto van het kruis in de 

Kapel van het Franse Klooster           

Bijzondere glas-in-lood ramen 
De Kapel van het Franse Klooster bezit bijzondere glas-in-lood ramen 

van verschillende kunstenaars zoals de bekende glazenier                                

Joep Nicolas. In de kapel is er geen enkel ‘blank - glas’ te bekennen. 

Alle ramen zijn vervaardigd van glas-in-lood voorzien van religieuze                

afbeeldingen. 

Op advies van de stichting zijn de afgelopen jaren alle ramen van de 

kapel veilig gesteld door houten  voorzetpanelen. Hierdoor is de 

kans op beschadiging door vandalisme kleiner geworden.  

Om de toekomst van de ramen in  veiligheid 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. Wij zullen met de nieuwe eigenaar van het complex, 

hopelijk binnenkort, overleggen wat zijn plannen zijn met de ramen. 

Op onze website hebben wij een document gepubliceerd met een beschrijving en foto’s  van  de ramen uit de                    

Kapel van het Franse Klooster. U kunt dit document downloaden via de volgende link: http://

www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/wp-content/uploads/2011/11/kapel-franse-klooster.pdf 

Een foto van een glas-in-lood  raam uit de               

Kapel van het Franse Klooster, waarin Christus                   

te zien is tussen ranken en vogels.. 



STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 

AGENDA 

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 prachtige concert.                      

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

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. 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.  

U bent van harte welkom op ons Kerstconcert! 

Wij wensen U                                         

een Zalig  

Kerstfeest                                  

en alle  

goeds                      

voor het  

nieuwe  

jaar! 

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.  


