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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 2019 van de activiteiten van de Stichting Behoud Franse Klooster 
 

ONTWIKKELINGEN EN CONSERVATIE VAN HET FRANSE KLOOSTER 
Op maandag 18 februari 2019 werd bij het ‘Franse Klooster’ het bouwbord officieel onthuld voor de bouw van een Chinees gezondheids- 

annex cultureel centrum. Onze stichting heeft regelmatig contact met de projectontwikkelaars inzake de voortgang van de 

ontwikkelingen. In de laatste correspondentie heeft de projectontwikkelaar laten weten dat men de aanvraag voor de 

omgevingsvergunning gecompleteerd heeft. Indien dit akkoord is kan men de omgevingsvergunning verwachten. De initiatiefnemer is 

met diverse partijen in overleg over de uitvoering.  
 

Het bestuur van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ brengt de conservatie en veiligheid van het gebouwencomplex  regelmatig onder 

de aandacht bij de ontwikkelaars. Hierbij kunt u denken aan het sluiten van ramen en andere toegangen, maar ook het aftimmeren van 

kelderingangen die zijn opengebroken door ‘onbevoegde’ personen (vooral in de zomerperiode). Door het afgeven van deze 

signalementen door onze stichting, hebben de projectontwikkelaars een bedrijf ingeschakeld om alle (kelder)toegangen stevig te 

vergrendelen.  
 

ORGEL 
In januari 2019 heeft het stichtingsbestuur, na een zorgvuldige afweging, besloten om het project ‘Nieuw Concertorgel in de St. 

Michielskerk te Sittard’ te beëindigen. Dit bericht, met de afweging en redenen zijn in de informatiebrief aan de vrienden, vrijwilligers en 

relaties van de stichting gestuurd op 28 januari 2019.  

In samenspraak met de orgelbouwer, en op basis van het aanwezige budget wat door de Stichting samen met de ‘Vrienden’ en donateurs 

de afgelopen jaren is bijeengebracht, is gekeken naar welke alternatieve mogelijkheden er zijn voor een toekomstperspectief van het 

orgel. Hiertoe heeft het stichtingsbestuur besloten om de waardevolle en bruikbare delen afkomstig van het pijporgel van het Franse 

Klooster te gebruiken voor de bouw van een continuo-orgel (verplaatsbaar pijporgel). Dit orgel komt te staan in het Zuyderland Medisch 

Centrum te Sittard-Geleen en zal in de Stilteruimte (kapel) en Atrium (hal) gebruikt gaan worden voor liturgische vieringen en concerten. 

Hiertoe heeft het stichtingsbestuur afspraken gemaakt met de Raad van Bestuur en de Pastorale Dienst van Zuyderland Medisch 

Centrum.  

In het najaar van 2019 heeft het stichtingsbestuur de formele opdracht gegeven aan Nijsse Orgelbouw uit Oud-Sabbinge voor de bouw 

van het continuo-orgel, met gebruikmaking van het pijpwerk van het ‘Verschueren orgel’ afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster. 

De bouw van het orgel vangt aan in januari 2020. Naar verwachting is het orgel gereed in de zomer van 2020. Momenteel is het 

stichtingsbestuur bezig naar de opzet van een  ‘beheersstichting’, wat wordt geformeerd vanuit onze huidige stichting. Deze 

‘beheersstichting’ zal zorgdragen voor het beheer en onderhoud van het orgel. 
 

NAAMGEVING VOORMALIGE ZIEKENHUISTERREIN 
In 2018 heeft de stichting bij de naamgevingscommissie van de gemeente Sittard-Geleen een voorstel gedaan om het voormalige 

ziekenhuisterrein te noemen naar de stichter van de congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid, nl: Père Guy Homery (1781-1861). In 

2019 heeft de stichting dit opnieuw bij de gemeente onder de aandacht gebracht. De woordvoerder van de naamgevingscommissie heeft 

laten weten dat er een aantal voorstellen liggen voor de vernoeming van het voormalige ziekenhuisterrein. De commissie is hierover in 

vergadering. Onze stichting blijft hierover in gesprek met de gemeente. Wij zijn namelijk van mening dat door de benaming ‘Park 

Homery’ er een levende herinnering blijft aan de grote betekenis van de zusters van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’ voor de ziekenzorg 

in Sittard en omgeving. 
 

ACTIVITEITEN T.B.V. VRIENDEN / SPONSOREN WERVING 
Het afgelopen jaar hebben wij twee mooie concerten georganiseerd: het voorjaarsconcert op zondag 19 mei 2019 in de Kerk van het 

Apostolisch Genootschap te Sittard en het kerstconcert op zondag 15 december in de Johanneskerk te Sittard. Daarnaast heeft de stichting 

ruim 100 vrienden die een financiële bijdrage geven voor de doelstellingen van onze stichting.  
 

OVERLIJDEN VOORZITTER LUDO JANSEN 
Op zaterdag 14 december 2019 is onze geliefde voorzitter, Ludo Jansen, overleden. Ludo was oprichter van onze stichting en met hart en 

ziel heeft hij zich ingezet voor het behoud van het erfgoed van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, met name het Franse 

Klooster, de Kapel en het Orgel. Het bericht van zijn overlijden heeft ons diep geraakt. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn 

vrouw Yvonne, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Tijdens het kerstconcert 

zondag 15 december 2019 in de Johanneskerk hebben wij stilgestaan bij het overlijden van onze geliefde voorzitter middels een woord, 

gebed, gezang, ontsteken van de grote paaskaars en een applaus voor Ludo Jansen. Op zaterdag 21 december 2019 hebben wij afscheid 

genomen van Ludo tijdens de uitvaartdienst in de dekenale St. Petruskerk (Grote Kerk) te Sittard, gevolgd door de crematie in besloten 

kring. 
 

TOT SLOT 
Medio zomer van het jaar 2020 zal het continuo-orgel opgeleverd worden in Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen. Wij zijn 

jullie allen dankbaar voor de financiële steun en support aan onze stichting om dit mogelijk te maken. Middels onze nieuwsbrieven, email 

en website zullen wij jullie op de hoogte blijven houden inzake de voortgang van de bouw van het ‘Continu-Orgel’, alsook het 

openingsconcert wat wij rond dit orgel zullen gaan organiseren.  

Sittard, 31 december 2019 

Namens Bestuur ’Stichting Behoud Franse Klooster’ 

mevr. P. Claessen en dhr. B. Scholte 


