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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.  
 

 

 

Beknopt jaaroverzicht 2011 van de activiteiten van de Stichting Behoud Klooster, Kapel en Orgel. 

 

De stichting komt voort vanuit een enthousiaste vrijwilligersgroep die zich inzet voor het behoud van het 

Franse Klooster, Kapel en Orgel.  

In de eerste helft van het jaar heeft deze groep vooral haar zorgen over het vandalisme (brandstichting in de 

kapel, diefstal en vernielingen in het Klooster) en het verval van het gebouwencomplex onder de aandacht 

gebracht van de eigenaar: Orbis Medisch- en Zorgconcern.  

Over beveiliging en onderhoud van het complex hebben enkele vrijwilligers diverse gesprekken gevoerd met 

mensen van Orbis, hetgeen er onder andere toe geleid heeft dat in maart de groep vrijwilligers het gehele 

pijpwerk van het Verschueren orgel uit de kapel gedemonteerd en veilig opgeslagen heeft in een ruimte 

beschikbaar gesteld door de Gemeente Sittard-Geleen.    

Met de Gemeente Sittard-Geleen (als toekomstige eigenaar) hadden de vrijwilligers inmiddels al enkele 

gesprekken met een aantal wethouders gevoerd over de conservering van het Kloostercomplex en over een 

toekomstige bestemming die recht zou doen aan de geschiedenis van dit gebouw.  

 

Contacten met de plaatselijke media hebben er toe geleid dat er enkele artikelen verschenen zijn in  

Dagblad De Limburger / Het Limburgs Dagblad en het weekblad De Trompetter. Hierdoor werd aan het 

streven van deze vrijwilligers, het behoud van het Klooster, Kapel en orgel wat meer bekendheid gegeven bij 

de plaatselijk bevolking. Daarnaast hebben de vrijwilligers het veldkruis aan de voorgevel van de Kapel 

opgeknapt en opnieuw laten inzegenen. Halverwege het jaar hebben ze besloten een aantal mensen te 

benaderen voor de vorming van een bestuur en het in leven roepen van een stichting om een meer officiële 

status te verkrijgen. Op 8 juli 2011 heeft de officiële oprichting plaatsgevonden onder de naam:  Stichting 

Behoud van Klooster, Kapel en Orgel zijnde het “erfgoed” van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid 

gelegen aan de Walramstraat 23 te Sittard – Geleen. 

 

Het bestuur bestaat uit vijf personen: voorzitter: dhr. L. Jansen, secretaris-penningmeester: dhr. E. Verleng 

en de leden: dhr. J. Smeets, dhr. B. Scholte en Zr. Paule Houtvast (van de Goddelijke Voorzienigheid). 

Als Stichting heeft men de gesprekken met Orbis en de gemeente Sittard-Geleen voortgezet en van tijd tot 

tijd de lokale media benaderd om meer bekendheid te geven aan zijn doelstelling en de hiervoor uitgevoerde 

activiteiten.   

 

Medio september heeft de totale ontmanteling van het orgel plaatsgevonden en zijn de onderdelen veilig 

opgeslagen. Ook de kerkelijke attributen, die nog in de Kapel aanwezig waren, zijn verwijderd en veilig 

opgeslagen. Op 18 september heeft de stichting een benefietconcert georganiseerd in de Pauluskerk in het 

Limbrichterveld. Ook in 2012 zullen er benefietconcerten georganiseerd worden en wel op zondag 15 

januari en 22 april en in juni en september. De Stichting heeft ook een actie gestart om “Vriend” te worden 

van het Klooster, Kapel en orgel voor 15 euro per jaar. Dit allemaal om geld bij elkaar te krijgen om het 

orgel te restaureren.   

 

Sittard, 31 december 2011 

 

dhr. J. Smeets       dhr. E. Verleng 

bestuurslid        secretaris  
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