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Beknopt jaaroverzicht 2016 van de activiteiten van de Stichting Behoud Franse Klooster 
 

BESTEMMINGSPLAN FRANSE KLOOSTER 

Het bestemmingsplan voor een Chinees cultureel centrum in het Franse Klooster door de Chinese investeerders                   

(Yagui Chen) en de projectontwikkelaars ‘Kublo Vastgoed Dynamiek’ en ‘Swentibold Projectontwikkeling’ is  op dinsdag 1 

maart 2016 gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. De belangrijkste constatering is dat de contouren van de 

Kapel, en van een groot deel van het Franse Klooster volledig gehandhaafd blijven. De oorspronkelijke gevel uit 1905 kan, 

vanwege de zeer slechte staat, niet worden gehandhaafd. De torenspits, de luidklok en het veldkruis blijven bestaan. Een 

aantal vaste bouwelementen, zoals de kruisjes in de kapel, diverse gevelstenen en mogelijk ook een deel van de oude 

karakteristieke kloostervloeren kunnen gehandhaafd blijven. 

Het stichtingsbestuur heeft een document opgesteld waarin de volgende behoudenswaardige elementen zorgvuldig 

beschreven zijn: alle glas-in-lood ramen afkomstig uit de Kapel, de kruizen op de buitengevels en de luidklok. Deze zijn 

besproken met de projectontwikkelaars en opgenomen in een sloopbestek. Hierin staat opgenomen dat deze elementen, al 

dan niet door onze stichting in een depot, behouden moeten blijven. 
 

HET VERSCHUEREN PIJPORGEL UIT DE KAPEL VAN HET FRANSE KLOOSTER 

Terugplaatsing van het Verschueren pijporgel in de Kapel van het Franse Klooster ligt volgens onze stichting niet voor de 

hand. De Kapel zal onderdeel worden van de voorzieningen voor het hotel dat in het complex wordt ondergebracht. Gezien 

het intensieve hotelgebruik zal aan één van onze eisen, namelijk de toegankelijkheid van het orgel voor professioneel- en 

amateurgebruik, naar alle waarschijnlijkheid niet worden voldaan. Onze stichting is actief bezig geweest om een alternatieve 

locatie voor herplaatsing van het Verschueren pijporgel in kaart te brengen met steun van deskundigen hieromtrent. Wij zijn 

hoopvol dat een goed ‘concertorgel’ in het centrum van Sittard op termijn kan worden teruggebracht. 
 

CONSERVATIE KAPEL EN KLOOSTER 

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 2016 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 hebben vrijwilligers van de stichting 150 paasstukjes gemaakt en verkocht. Door het jaar hebben er vier 

benefietconcerten plaatsgevonden: voorjaarsconcert op zondag 10 april in de parochiekerk Christus’Hemelvaart – H. Joseph 

te Vrangendael, orgelconcert op zondag 26 juni in de St. Martinuskerk te Oud-Stein, najaarsconcert op zondag 18 september 

in de Johanneskerk in Sittard en kerstconcert op zondag 11 december in de St. Pauluskerk te Limbrichterveld. 
 

HERBESTEMMING LITURGISCHE VOORWERPEN UIT DE KAPEL VAN HET FRANSE KLOOSTER 

In de absis van de Kapel van het Franse Klooster heeft een kruisbeeld met Corpus 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 

gedemonteerd en veilig opgeslagen. Onlangs heeft de stichting het kruis overgedragen aan de congregatie van De 

Theatijnen. Het kruis heeft een waardige bestemming gekregen in de dagkapel van het klooster van deze congregatie 

“Monasterio de Santa María de Iranzu (in Spanje). 

Vrijwilligers van de stichting hebben het afgelopen jaar 2 iconen, afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster, 

gerestaureerd. De iconen zijn een aantal jaren geleden zwaar beschadigd door brand- en vocht. De stichting heeft destijds de 

iconen gedemonteerd en veilig opgeslagen. Het icoon met de afbeelding van Moeder Maria met het Kindje Jezus heeft een 

nieuwe bestemming gekregen in het klooster van de ‘Liefdezusters van het Kostbaar Bloed’ op de Windraak. Het icoon met 

een tafereel van het Heilig Doopsel heeft een nieuwe bestemming gekregen in de parochiekerk Christus’ Hemelvaart-H. 

Joseph te Vrangendael – Sittard. Beide iconen zijn overgedragen tijdens het voorjaarsconcert op zondag 10 april. 
 

VRIJWILLIGERS EN VRIENDEN 
In 2016 is het vriendenbestand stabiel gebleven met 110 betalende leden. De stichting heeft een enthousiaste 

vrijwilligersgroep van 21 personen, verdeeld over verschillende werkgroepen en takenpakketten. Wij kunnen extra 

vrijwilligers goed gebruiken voor de uitvoering van de hierboven genoemde activiteiten. Heeft u belangstelling om ons werk 

te ondersteunen dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de stichting. 

       

Sittard, 31 december 2016 

dhr. B. Scholte  dhr. E. Verleng 

bestuurslid   secretaris  


