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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 2013 van de activiteiten van de Stichting Behoud Franse Klooster 
 

In 2013 heeft de Stichting weer vele activiteiten georganiseerd tot behoud van het Franse Klooster, Kapel en Orgel. 

Deze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van vrijwilligers, vrienden en sponsoren.  

Met Pasen (maart 2013) hebben vrijwilligers van de Stichting 165 paasstukjes gemaakt en verkocht.                                        

Door het jaar heeft de Stichting in Sittard vier benefietconcerten georganiseerd (telkens op zondag om 15.00 uur): 

➔ 17 maart in de Johanneskerk, met medewerking van: Mandoline Ensemble “The Strings” uit Stein, 

Oratoriumvereniging Sittard, Leoniek Hermans (solozang) en Anja Hendrikx (orgel). 

➔ 30 juni in de Johanneskerk, met medewerking van: Ivo van der Bijl (solozang), Math Dirks (solozang) en 

muziekcorps St. Barbara uit Sittard. 

➔ 22 september in de parochiekerk van Vrangendael, met medewerking van: het koor “Synoidos” uit Sittard 

en Pierre Lebon (orgel).  

➔ 15 december (Kerstconcert) in de parochiekerk H. Paulus, met medewerking van: het “Maasland 

Kozakkenkoor” uit Grevenbicht, Ellen Zimmer (sopraan) en Efrem Verleng (orgel). 
 

De door de Stichting in 2012 opgerichte “denktank herbestemming Frans Klooster”, waarin mensen zitten met kennis 

van bouw, architectuur, monumenten en cultuurhistorie, heeft een plan gemaakt voor functionele 

toepassingsmogelijkheden voor het Franse Klooster.  

In april 2013 heeft de Stichting in samenwerking met de “denktank” zijn bevindingen uitgebracht in een 

“Visiedocument voor behoud en herbestemming van het Franse Klooster”. Het document geeft o.a. een 

beschrijving van de geschiedenis van het Klooster, met daarbij: een waardebepaling en ontwikkelingspotentieel, 

rekening houdend met de behoeften en economische ontwikkelingen in de regio en in de gemeente Sittard-Geleen. 

Het Visiedocument benadrukt vooral de kansen die het kloostercomplex kan hebben voor de stad en de regio. 

Eind mei heeft de Stichting samen met een aantal leden van de “denktank” het visiedocument in eerste instantie 

besproken met de wethouders Ruud Guyt en Peter Geenen, omdat het kloostercomplex onder hun 

verantwoordelijkheid valt. 

Naderhand is het visiedocument uitgereikt aan alle fracties in de Gemeente en aan partijen die belangstelling hebben 

getoond voor het kloostercomplex, of een belangrijke rol kunnen spelen bij de financiering. 

In het najaar is het visiedocument besproken met de diverse fracties in de Gemeenteraad van Sittard-Geleen. 

De Stichting is verheugd dat het College van Sittard-Geleen bij monde van wethouder Meekels te kennen heeft 

gegeven meer tijd te willen nemen voor overleg met geïnteresseerde partijen en dit ook te bespreken in de 

gemeenteraad. 
 

Door het jaar heen heeft de Stichting voortdurend aandacht besteed aan een goede conservering van het 

kloostercomplex. Zo heeft de Gemeente op verzoek van de Stichting reparaties laten uitvoeren aan het dak en de 

hemelwaterafvoer van de Kapel. Vrijwilligers van de Stichting hebben maandelijks onderhoudswerkzaamheden 

verricht in de groenvoorziening nabij de Kapel en Klooster.  
  

In samenwerking met en onder supervisie van de Stichting wordt er met medewerking van een aantal vrijwilligers en 

van zusters van de ”Goddelijke Voorzienigheid” een documentaire (film) gemaakt over de geschiedenis van het 

Franse Klooster en het voormalig ziekenhuis “De Goddelijk Voorzienigheid”. In de documentaire wordt een impressie 

gegeven van het vroegere religieuze leven in het Franse Klooster en het werken van de zusters en leken in het 

ziekenhuis, aan de hand van opnames en interviews met zusters en leken. 

“De filmploeg”is naar het moederhuis in Crehén (Frankrijk) geweest, waar men prachtige opnames heeft kunnen 

maken en inzage heeft gekregen in documenten waarin de stichting van het klooster in Sittard werd beschreven.  
 

Met droefheid moeten wij u informeren over het overlijden van één van onze actieve vrijwilligers, Carool de Jong. Wij 

verliezen hiermee een enthousiast en plezierig persoon. 
 

Sittard, 31 december 2013 
 

dhr. J. Smeets       dhr. E. Verleng 

bestuurslid        secretaris  
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