
 
 

 

                                                                                                                    Live Concert 
                                                                                           2de Paasdag (Maandag 13 april) 

 

 Stichting Behoud Franse Klooster Sittard 
 Email: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 

 Website: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl 
 Telefoon: 06-30567774 
 

Geachte Vrienden, Vrijwilligers en Relaties van onze Stichting, 
 

In verband met het Corona-virus en de overheidsmaatregelen, hebben  
wij het Lenteconcert van zondag 19 april a.s. geannuleerd. 
 

Als Stichting willen wij het ‘digitale medium’ inzetten om ook in deze crisistijd contact met jullie te 
onderhouden. Wij zijn ons terdege bewust dat deze tijd veel vragen, onzekerheid en zelfs angst 
oproept. Velen van ons zitten noodgedwongen thuis of verblijven in het ziekenhuis. Bewoners van 
zorgcentra mogen géén bezoek ontvangen. Wij zijn intens met u allen verbonden, met de patiënten in 
het ziekenhuis, ouderen en degene die in quarantaine zitten. Ook gaat onze aandacht uit naar het 
zorgpersoneel en alle mensen die werkzaam zijn in de vitale-beroepen. Wij hopen dat wij met het 
‘digitale medium’ u een heel klein ‘lichtpuntje’ mogen brengen; een muzikale afleiding.                            
Muziek verbindt en geeft vertrouwen, juist in deze bizarre tijden. 
 

Wij nodigen u allen van harte uit voor het bijwonen van een ‘online-concert’. Dit virtuele 
concert vindt plaats op Paasmaandag, 13 april, om 14.00 uur! Jullie kunnen het concert 
‘live’ bekijken en volgen via onze website: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video    
Dit concert zal rechtstreeks worden uitgezonden vanuit de H. Hartkerk uit Overhoven. Er zal in de kerk 
géén publiek aanwezig zijn, maar jullie zijn dan via ‘live-stream’ met ons verbonden! Het concert zal 
worden verzorgd door verschillende organisten die achtereenvolgens voor u spelen en ook enkele 
solisten die mooie stukken voor u zullen zingen. Alle muzikale bijdragen vinden achter elkaar plaats,  
zodat er géén sprake is van groepsvorming, dit ook i.v.m. de richtlijnen vanuit de Overheid en het 
RIVM. Deken Mgr. van Rens zal op voorspraak van de Heilige Rosa een gebed uitspreken. Uiteraard zal 
ook het St. Rosalied uitgevoerd worden. Wij vragen u vriendelijk, als het St. Rosalied gezongen wordt, 
of u dit lied vanuit uw woonkamer mee wilt zingen! De tekst treft u bijgevoegd. Ook al zijn we dan op 
afstand, in ‘verbondenheid’ zijn we toch heel dicht bij elkaar! 
 

Voor degene onder ons die géén computer- en internet mogelijkheden hebben wordt het 
concert op TV uitgezonden op dezelfde dag (2de paasdag, maandag 13 april) om 19.00 uur 
bij ‘Bie Os mijn streekomroep’ (voorheen Streekomroep Start)  
– Ziggo: 41 en 45 – KPN/XS4ALL: 1405 – Telfort: 1405 – T-Mobile/Vodafone: 799 – OnsBrabant.net: 2095 
U heeft dus nog de mogelijkheid om het concert op TV terug te zien! 
 

Zoals u weet is in verband met de Corona-crisis de busreis naar de Orgelbouwer en de oplevering van 
het orgel uitgesteld. Maar toch willen wij jullie graag op de hoogte houden over de voortgang van de 
herbouw van het orgel! Daarom zullen wij een week later, op 20 april, en filmpje plaatsen van 
orgelbouwer René Nijsse op onze website:  www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video                            
In dit filmpje kunt u de voortgang van de herbouw van het orgel zien met een uitleg van de 
orgelbouwer erbij.  
 

Dus samengevat: 
 2de paasdag (13 april): 14.00 uur Live-Concert via www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video         

 2de paasdag (13 april): 19.00 uur herhaling concert bij ‘Bie Os mijn streekomroep’    
 Maandag 20 april komt een filmpje online op  www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video          

over de voortgang van de herbouw van het orgel!        
 

Wij nodigen u van harte uit om ‘digitaal’ met ons verbonden te zijn! Heel veel sterkte in deze tijden! 
Bestuur Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ Sittard 
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                                                                                                                 St. Rosa van Lima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1668 werd St. Rosa van Lima aangeroepen om Sittard te vrijwaren van een dysenterie-epidemie. Als dank 
beloofde de Sittardse bevolking om ter ere van haar een kapel te bouwen op het hoogste punt van de stad en tot 

in lengte van dagen op de laatste zondag in augustus een processie naar deze kapel te houden. Voorts werd                           
St. Rosa uitgeroepen tot beschermheilige van Sittard. De St. Rosakapel kwam in 1675 gereed.      

 
 

   Zingt u het St. Rosalied met ons mee vanuit uw woonkamer             
tijdens het live-concert op 2de Paasdag?  

 
Wij vragen de H. Rosa om hoop, genezing en bescherming               

bij deze coronapandemie. 
 
 
                                                                                                       


