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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 2021 van de activiteiten van de Stichting Behoud Franse Klooster 

 

INLEIDING 

Evenals het vorig jaar werd ook 2021 gekenmerkt door de gevolgen van het wereldwijde corona-virus. 

Iedereen heeft daar last van, u allen en wij als Stichting ook. Wij denken aan en bidden voor alle getroffenen  

en hun familieleden, die  geraakt zijn door het coronavirus.  Vooral het eerste half jaar van 2021 en ook de 

laatste maanden van het jaar waren de regels streng verscherpt door de Overheid en het RIVM, waardoor het 

helaas heel moeilijk was om publieke samenkomsten te organiseren. Gelukkig was er de mogelijkheid om in 

de zomerperiode een publieke activiteit te organiseren. Verder hebben we veel gebruik gemaakt van het 

digitale platform (website, mailing, livestream en nieuwsbrieven). Later meer hierover in dit jaaroverzicht. 

Door alle gevolgen, hebben wij ook helaas de oplevering van het continuo-orgel moeten verplaatsten naar 

een nader te bepalen datum.  

 

ONTWIKKELINGEN EN CONSERVATIE VAN HET FRANSE KLOOSTER 

Zoals u allen bekend is, is eind 2017 het Franse Klooster verkocht aan Shanghai Ao Yuan, die er een 

Chinees cultureel centrum annex gezondheidscentrum wilde realiseren. Sedertdien is, mede ten gevolge van 

geopolitieke ontwikkelingen en besluiten van de Chinese Regering en de opmars van het corona-virus, de 

ontwikkeling van het plan gestagneerd. Het was duidelijk zichtbaar dat er een geruime tijd lang weinig 

activiteiten waarneembaar waren in en rondom het kloostercomplex. In die tijd heeft onze Stichting 

regelmatig overleg gevoerd met de gemeente om de aandacht te blijven vestigen op de instandhouding- en 

conservatie van het historische complex. Zo heeft op advies en raadgeving van onze Stichting de gemeente 

grondige werkzaamheden uitgevoerd in de groenvoorziening rondom het complex. Helaas vindt er 

regelmatig nog vandalisme plaats. Onze Stichting heeft in het afgelopen jaar verschillende raampanelen 

terug laten plaatsen en verstevigd (die uit baldadigheid eraf waren getrokken). 
 

In december werd bekend gemaakt dat MVJ Ontwikkelingen BV (Mulleners) het project van het Franse 

Klooster heeft overgenomen van de Chinese ontwikkelaar en het project de komende jaren op basis van het 

oorspronkelijke plan gaat herontwikkelen. Daarbij is afgesproken dat het gemeentelijke monument ‘Franse 

Klooster’ wordt gerenoveerd en behouden blijft. MVJ Ontwikkelingen BV (Mulleners) heeft het plangebied 

van de Chinese ontwikkelaar gekocht en de verleende omgevingsvergunning overgenomen. MVJ is 

voornemens om in het plangebied circa 110 zorgwoningen inclusief parkeergarage te realiseren, waarbij het 

gemeentelijke monument ‘Franse Klooster’ wordt gerenoveerd en behouden. De gemeente en Mulleners 

hebben hierover een overeenkomst afgesloten, waarin wordt geregeld dat de ontwikkelaar komend jaar het 

concrete plan zal voorleggen aan de gemeente. 
 

Onze Stichting zal in nauw contact blijven met de gemeente en nieuwe ontwikkelaar als het gaat om de 

herbestemming van het Franse Klooster, met name de kapel. Wij blijven ons actief inzetten voor het behoud 

van de historische en karakteristieke elementen, met name de glas-in-lood ramen in de kapel, gewelven, 

kruizen, etc. Wij zijn waakzaam en wij blijven ons inzetten voor de instandhouding van dit erfgoed!  

 

ACTIVITEITEN T.B.V. VRIENDEN / SPONSOREN WERVING 

Vanwege de corona-situatie waren er minder publieke activiteiten. Wel heeft onze Stichting, ten tijden van 

de lockdown, veelzijdig gebruik gemaakt van het digitale platform (livestream).  

➢ In januari 2021 hebben wij, in samenwerking met Ziekenhuis Omroep Sittard, een documentaire 

gemaakt over de voortgang van de bouw van het continuo-orgel. Deze documentaire werd gedeeld 

met al onze vrienden, vrijwilligers en sympathisanten.  
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➢ Op zondag 11 juli 2021 hebben wij een orgelconcert georganiseerd in de H. Hartkerk te Overhoven. 

Voor dit concert mocht het publiek fysiek aanwezig zijn in de kerk, maar men had ook de 

mogelijkheid om het concert te volgen via de livestream. Het concert werd verzorgd door organist 

Rob Waltmans en sopraan Marie-Jeanne Lemmen. Na afloop van het concert hadden wij een 

alternatief programma georganiseerd voor alle deelnemers die oorspronkelijk in 2020 naar ‘Nijsse 

Orgelbouw’ zouden gaan, maar ook wegens de corona-situatie helaas toen geannuleerd is. Ons 

stichtingsbestuur had een alternatief programma georganiseerd met o.a. een mooi verzorgde 

presentatie door orgelbouwer René Nijsse in zalencentrum Oos Kaar in Overhoven.  

➢ Op zondag 10 oktober 2021 heeft onze Stichting aandacht geschonken aan het ‘200 jarig jubileum’ 

van de Dochters van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’. De feestelijke eucharistieviering werd 

uitgezonden via de livestream. Onderstaande kunt u meer hierover lezen in dit verslag. 

➢ Op zondag 19 oktober 2021 heeft onze Stichting via onze website de livestream uitgezonden van een 

advents- en kerstconcert vanuit de H. Hartkerk Overhoven. Helaas was het niet mogelijk om als 

Stichting zelf in deze tijden, een concert te organiseren (vanwege alle beperkingen m.b.t. corona-

situatie), maar wij waren zeer dankbaar om in samenwerking met de H. Hartparochie de livestream 

van het advents- en kerstconcert uit te zenden via onze website.   

 

200 JARIG JUBILEUM ‘DOCHTERS VAN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID’ 

Op zondag 26 september jl. vierden de zusters van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’ hun 200 jarig jubileum 

met een feestelijke hoogmis in de dekenale kerk van de H. Petrus te Sittard, met aansluitend een feestelijk 

samenzijn in het Mariapark en de opening van de tentoonstelling ‘Leven voor de zorg’ in erfgoedcentrum 

‘De Domijnen’.  Een vertegenwoordiging van ons stichtingsbestuur is hierbij aanwezig geweest. 
 

Als ‘symbolisch cadeau’ heeft ons stichtingsbestuur een feestelijke eucharistieviering aangeboden op 10 

oktober jl. in de H. Hartkerk Overhoven die via de livestream te volgen was door alle vrienden, vrijwilligers 

en sympathisanten. De zusters waren uitgenodigd in de kerk en vele kijkers waren met ons verbonden 

middels de livestream. De feestelijke eucharistieviering werd opgeluisterd door een delegatie van fanfare 

Sint Jan uit Leyenbroek, cantor Rob Karsten en organist Rob Waltmans. Uit dankbaarheid hebben de zusters 

bloemen ontvangen en er is tevens een bloemstuk geplaatst op de begraafplaats van de zusters in Sittard. 

Tevens is er een herinneringskaartje en schilderij uitgegeven met de foto van de kapel van het Franse 

Klooster die aan de beide communiteiten van de congregatie is overhandigd. Het was een zeer dankbare en 

mooie middag.     

 

TENTOONSTELLING ‘LEVEN VOOR DE ZORG’  

In het kader van het 200 jarig bestaan van de congregatie van de ‘Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid’ 

vindt er in museum De Domijnen een tentoonstelling plaats van 28 september 2021 t/m 9 januari 2022 onder 

de titel ‘Leven voor de zorg’. Gelijktijdig met de tentoonstelling is er ook een boek uitgegeven door Antoine 

Jacobs.  

 

TOT SLOT 

In 2022 gaan wij er vanuit dat wij het gerestaureerde- en herbouwde continuo-crgel mogen opleveren en 

plaatsen in Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen. Wij hopen van harte dat u ons ook in het 

komend jaar (2022) 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 continuo-crgel 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, plus het onderhoud van het orgel 

kunnen regelen.  
 

Namens bestuur ’Stichting Behoud Franse Klooster’ wensen wij u allen nogmaals, een goed en gezond 2022 

voor u allen en uw naasten en heel graag tot ziens zodra dit weer mag en kan.  
 

Mw. P. M.J. Claessen, voorzitter 
 

Dhr. B. J. Scholte, bestuurslid 
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