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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 2020 van de activiteiten van de Stichting Behoud Franse Klooster 

 

INLEIDING 

Het afgelopen jaar, 2020, was een heel bijzonder jaar vanwege de wereldwijde coronapandemie. Een zeer complexe situatie voor 

iedereen op deze wereld. Wij denken aan en bidden voor alle slachtoffers en hun familieleden, die getroffen zijn door het 

coronavirus.  

Net zoals vele andere organisaties, heeft onze stichting ook de maatregelen van het RIVM strikt opgevolgd. Publieke activiteiten 

zijn geannuleerd en de oplevering van het continuo-orgel is verplaatst naar 2021. Uiteraard zijn wij ‘achter de schermen’ (via 

thuiswerken en digitaal vergaderen) actief gebleven om (in een aangepaste vorm) de activiteiten en doelstellingen van onze 

stichting te kunnen blijven verwezenlijken.  

 

ONTWIKKELINGEN EN CONSERVATIE VAN HET FRANSE KLOOSTER 

Alhoewel onze stichting géén eigenaar is van het Franse Klooster, en daarmee ook géén officiële verantwoording heeft, voelen wij 

ons wel ‘moreel’ verantwoordelijk opdat het erfgoed in goede staat bewaard blijft. Ook het afgelopen jaar bleef onze stichting 

altijd zeer oplettend als het gaat om het onderhoud- en het beheer van het Franse Klooster. De instandhouding- en het onderhoud 

van een kloostercomplex is zeer intensief en ook best een moeilijke situatie. Wij zijn waakzaam en wij blijven ons inzetten voor de 

instandhouding van dit erfgoed!  

In het afgelopen jaar heeft het stichtingsbestuur meermalen gesprekken gevoerd en brief- en emailcommunicatie gehad met de 

projectontwikkelaars, eigenaren en de gemeente inzake de kritieke situatie. Hier zijn een aantal belangrijke en goede acties uit 

voortgekomen:  

• de bouwhekken rondom het complex zijn verstevigd en vastgezet;  

• in het voorjaar en vlak voor kerst hebben er onderhoudswerkzaamheden plaats gevonden in de tuin rondom de Kapel van 

het Franse Klooster;  

• het complex wordt van buiten en van binnen regelmatig periodiek gecontroleerd door een kundig bedrijf en 

signalementen worden dan meteen aangepakt.  

In het najaar (september 2020) heeft onze stichting het veldkruis bij de Kapel van het Franse Klooster een groot onderhoud 

gegeven; het veldkruis is vakkundig opnieuw geschilderd.  

 

Op 28 mei 2020 heeft het gemeentebestuur van Sittard-Geleen vergunning verleend voor de bouw van een Chinees cultuur- en 

gezondheidscentrum in het Franse Klooster te Sittard. Gezien de situatie van het Franse Klooster heeft onze stichting 

samenwerking gezocht met Erfgoedvereniging ‘Heemschut’. In samenwerking met deze Erfgoedvereniging (afdeling Limburg) 

heeft onze stichting een uitgebreid document ingestuurd als reactie op de vergunning van de gemeente. Dit document, bestaande 

uit 41 pagina’s en per situatie en thematiek onderbouwd met teksten en foto’s, onderschrijft de volledige huidige situatie van het 

Franse Klooster (plannen, vergunning, alsook onze zorgen rondom het onderhoud en beheer). Hierop volgend hebben er 

gesprekken plaatsgevonden met de project-ontwikkelaars en met verschillende afdelingen van de gemeente.  

 

Vanwege de corona-situatie (en de gevolgen die dit heeft op de plannen) heeft de Chinese eigenaar van het Franse Klooster aan de 

gemeente gevraagd of het plan omtrent het Franse Klooster kan worden getemporiseerd en aangepast. Hierbij wil men eerst alleen 

het (bestaande) monumentale deel opknappen en daarin een aantal functies onderbrengen die eerst gepland waren in de 

nieuwbouw. Het College van B&W staat niet onwelwillend ten opzichte van dit verzoek en heeft ook gevraagd zo spoedig 

mogelijk een plan uit te werken en daarnaast ook rekening te houden met de afwerking van de achtergevel en aandacht te houden 

voor de monumentale elementen in het klooster, zoals de glas-in-lood ramen. Onze stichting was verheugd om dit te vernemen, 

omdat wij hier telkens aandacht voor vragen. Ook heeft onze stichting dit meermalen onder de aandacht gebracht bij de gemeente 

en ontwikkelaars.   

 

ORGEL 

Aanvankelijk zou het continuo-orgel op zondag 28 juni 2020 feestelijk in gebruik worden genomen in Zuyderland Medisch 

Centrum te Sittard-Geleen. Vanwege de coronasituatie is de oplevering- en ingebruikname verplaatst naar 2021. Ook de publieke 

activiteiten rondom de bouw- en restauratie van het orgel zijn geannuleerd. Op 17 april 2020 zouden wij aanvankelijk met een bus 

met 50 deelnemers naar Orgelbouw Nijsse in Oud-Sabbinge gaan. Vanwege de aanhoudende coronasituatie hebben wij dit moeten 

annuleren. Voor de deelnemers die al betaald hebben en het geld niet terug wilde ontvangen, wordt in het komende jaar een 

speciaal programma georganiseerd rondom de oplevering- en ingebruikname van het continuo-orgel.  
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Achter de schermen gaat de bouw van het orgel gestaag verder. Op 20 april 2020 heeft onze stichting een digitale film 

gepubliceerd met beelden van de herbouw en restauratie. Op 15 september 2020 is er een bruikleenovereenkomst getekend tussen 

onze stichting en Zuyderland Medisch Centrum inzake het gebruik van het orgel in het ziekenhuis. Op 5 december 2020 heeft een 

delegatie van ons stichtingsbestuur een bezoek gebracht aan de orgelbouwer en alles op foto en video vastgelegd voor onze 

vrienden, vrijwilligers en voor de achterban van onze Stichting. Middels onze website, email, nieuwsbrief en ‘Social Media’ is dit 

gepubliceerd en verdeeld.  

 

ACTIVITEITEN T.B.V. VRIENDEN / SPONSOREN WERVING 

Vanwege de coronasituatie waren er géén openbare publieke concerten. Wel heeft onze stichting op Paasmaandag, 13 april 2020, 

een livestream-concert georganiseerd vanuit de H. Hartkerk te Overhoven.  Op 4- en 5 mei 2020 heeft onze stichting medewerking 

verleent aan een ‘online-herdenkingsvideo’ waar bijzonder aandacht was voor de rol van het ziekenhuis en de zusters in de 

oorlogsjaren.  

 

TOT SLOT 

In 2021 gaan wij er vanuit dat wij het gerestaureerde- en herbouwde continuo-orgel mogen opleveren en plaatsen in Zuyderland 

Medisch Centrum te Sittard-Geleen. Wij hopen van harte dat u ons ook in het komend jaar (2021) blijft steunen als 'Vriend' van 

onze stichting. Zodat wij samen, na al die jaren van voorbereiding en inspanningen het belangrijke moment mogen meemaken van 

de ingebruikname van het gerestaureerde orgel en dat wij onze activiteiten m.b.t. het behoud van het erfgoed van de 'Zusters van 

de Goddelijke Voorzienigheid' goed en gedegen kunnen voortzetten. 

 

Namens bestuur ’Stichting Behoud Franse Klooster’, 

 

Mw. P. M.J. Claessen, voorzitter 

 

Dhr. B. Scholte, bestuurslid 
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