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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 2014 van de activiteiten van de Stichting Behoud Franse Klooster 
 

UITBREIDING BESTUUR 

Op 31 januari 2014 is mevrouw Petra Claessen toegetreden tot het bestuur. Haar kennis, kundigheid, ervaringen en 

netwerken zijn een geweldige versterking in het besturen van de stichting. 
 

CONTACTEN / GESPREKKEN MET DE GEMEENTE 

Het stichtingsbestuur heeft regelmatig contact met wethouder Noël Lebens (CDA) die o.a. de portefeuille  binnenstedelijke 

ontwikkeling en cultuur onder zijn beheer heeft. In deze contacten volgt het stichtingsbestuur de verkoopprocedure van het 

klooster en stimuleert de gemeente om een actieve houding in deze positie te blijven innemen. Ook blijft het 

stichtingsbestuur conservatie- en onderhoud van het kloostercomplex onder de aandacht brengen. Regelmatig worden er, 

mede op basis van advies van de stichting, onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.  

Vrijwilligers van de stichting werken maandelijks in de tuin van het klooster welke grenst aan de Heinseweg / Walramstraat. 
 

ACTIVITEITEN T.B.V. VRIENDEN / SPONSOREN WERVING 

In 2014 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.  

In april 2014 (Pasen) hebben vrijwilligers van de Stichting 150 paasstukjes gemaakt en verkocht.                                        

Door het jaar heeft de Stichting in Sittard drie benefietconcerten georganiseerd: 

11 mei in de parochiekerk H. Paulus, met medewerking van harmonie ‘L’Union’ o.l.v. Jos Kuipers, het ‘Schiffler Sextet’ 

en zanger Math Dirks. Tijdens het concert op 11 mei 2014 mochten wij van de Stichting “Bevordering Woon– en 

Leefomgeving Limburg”, uit handen van de voorzitter, dhr. Bert van Goethem, een cheque van €10.000,00 ontvangen voor 

de restauratie van het orgel uit de Kapel van het Franse Klooster. Wij zijn het bestuur van deze stichting zeer erkentelijk 

voor deze bijdrage. 

28 september in de parochiekerk van Vrangendael, met medewerking van Muziekcorps St. Barbara o.l.v. Jan Mertens, 

Vocaal ensemble Alouette o.l.v. Paul Timmermans en organist Eric Gruisen. 

14 december (Kerstconcert) in de parochiekerk H. Paulus, met medewerking van Fanfare Sint Jan o.l.v. Harrie Broun, 

solistische medewerking van Marie-Jeanne Lemmen (sopraan) en Ellen Zimmer (mezzosopraan), violist Lars Hansson en 

organisten Pierre Lebon, Ans Maessen en Efrem Verleng. 
 

Vanwege het succes zullen in 2015 de activiteiten en concerten voortgezet worden waarbij steeds aandacht gevraagd wordt 

voor onderhoud, toekomst en herbestemming van het Franse Klooster, Kapel en Verschueren-orgel. 
 

Een mijlpaal in 2014 was de voltooiing van de productie van de documentaire 'Adieu aux Sœurs'. De documentaire, 

welke verschenen is in DVD- en boekvorm, gaat over het leven van de Zusters van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’ in het 

gelijknamige ziekenhuis in Sittard. Beide producten zijn vervaardigd door cineast Leo Baeten, welke ondersteund werd door 

een actieve werkgroep van de stichting. Op zondag 5 oktober 2014 heeft in het auditorium van het Orbis Medisch Centrum 

de première van de documentaire 'Adieu aux Sœurs' plaatsgevonden. Er waren 150 genodigden aanwezig, waaronder 

wethouder Noël Lebens, hulpbisschop Everard de Jong, Cees Sterk (voorzitter Raad van Bestuur Orbis Medisch en 

Zorgconcern), e.a. Er hebben al verschillende filmvertoningen van 'Adieu aux Sœurs' plaatsgevonden, onder andere op 

woensdag 8 oktober 2014 voor het (oud)personeel van Orbis Medisch en Zorgconcern. In 2015 zal de stichting op tal van 

plaatsen (verenigingen, stichtingen, verzorgingshuizen, scholen) de film gaan vertonen. Momenteel zijn er 250 dvd’s en 150 

boeken verkocht. De dvd en het boek 'Adieu aux Sœurs' kan besteld worden bij het secretariaat van de stichting.  
 

VRIJWILLIGERS EN VRIENDEN 

De stichting prijst zich gelukkig met een grote schare aan vrijwilligers en vrienden. Ultimo 2014 had de stichting 95 

betalende vrienden en beschikte zij over een groep van 25 enthousiaste vrijwilligers. Dankzij deze grote groep mensen is de 

stichting in staat haar vele activiteiten uit te voeren. 
 

ONTWIKKELINGEN T.A.V. VERKOOP KLOOSTER 

In het najaar is duidelijk geworden dat een buitenlandse belegger interesse heeft getoond voor de aankoop van het 

Kloostercomplex. De gemeente is in gesprek met de geïnteresseerde belegger en er zijn al meerdere projectontwikkelaars 

gevonden die interesse tonen in samenwerking betreffende een ontwikkelingstraject. Onderdeel van het gebouwencomplex 

is de Kapel. Wij als stichting maken ons sterk voor een multifunctionele invulling van deze ruimte, waarbij culturele 

facetten als met name de terugplaatsing van het Verschueren-orgel zeker de aandacht verdienen. 
 

Sittard, 31 december 2014 

dhr. J. Smeets       dhr. E. Verleng 
bestuurslid       secretaris  


