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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 2022 van de activiteiten van de Stichting Behoud Franse Klooster 

 

Zoals de naam van onze stichting het aangeeft, zetten wij ons in voor het behoud van het Franse Klooster, de 

Kapel en het Orgel. In dit beknopt jaaroverzicht van het jaar 2022 willen wij kort onze activiteiten 

omschrijven inzake het behoud van deze aspecten. 

 

Het Franse Klooster en de Kapel 

Het complex is nu in handen van de nieuwe ontwikkelaar MVJ Ontwikkelingen BV (Mulleners). In het 

afgelopen jaar heeft onze stichting regelmatig overleg en contact gehad met deze ontwikkelaar. De contacten 

zijn prettig verlopen en op advies van onze stichting heeft de nieuwe ontwikkelaar in de zomerperiode van 

het afgelopen jaar groot onderhoud uitgevoerd rondom het complex: overtollige struikgewassen zijn 

gesnoeid, het onkruid is geklepeld en bouwhekken zijn opnieuw stevig vast gezet. Onze stichting blijft bij de 

ontwikkelaar de aandacht vestigen op de veiligheid van het complex en incidenten van vandalisme / inbraak 

worden meteen gemeld bij de ontwikkelaar zodat hierop actie kan worden ondernomen.  

De ontwikkelaar is momenteel nog in gesprek met verschillende partijen betreffende de nieuwe invulling / 

bestemming van het complex. In de communicatie met de ontwikkelaar heeft onze stichting het belang van 

het behoud van de historische elementen in het complex (met name in de Kapel) aangegeven, zoals de glas-

in-lood ramen, gewelven, aanwezige kruizen, etc. Onze stichting heeft in de communicatie met de 

ontwikkelaar aangegeven graag betrokken te zijn en te blijven bij met name de herontwikkeling van de 

kapel. 

 

Het continuo-orgel 

Het jaar 2022 is voor onze stichting een bijzonder jaar geweest vanwege de oplevering- en ingebruikname 

van het continuo-orgel met in gebruikmaking van orgelpijpen- en onderdelen van het orgel afkomstig uit het 

Franse Klooster. 

 

In eerste instantie zou het continuo-orgel geplaatst worden in Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen, 

maar wegens veranderingen in de dienst ‘geestelijke verzorging’ aldaar, en daarmee het orgel niet optimaal 

gebruikt zou kunnen worden, heeft ons stichtingsbestuur, in goed overleg met de directie van Zuyderland, 

een nieuwe locatie gevonden voor het continuo-orgel. Ons orgel staat nu in de parochiekerk H. Hart te 

Overhoven-Sittard. 

 

Het stichtingsbestuur heeft aangegeven dat het orgel optimaal gebruikt dient te worden voor: 

1) erediensten; 

2) orgelconcerten of concerten waarbij het orgel gebruikt wordt; 

3) orgeleducatie (orgellessen voor kinderen en jeugd); 

 

Het continuo-orgel blijft eigendom van onze stichting en is in bruikleen geplaatst in de parochiekerk H. Hart 

te Overhoven-Sittard. Hiervoor zijn uiteraard goede afspraken gemaakt in een overeenkomst tussen ons 

stichtingsbestuur en het kerkbestuur. 

 

Onze stichting blijft zorgen voor het beheer- en onderhoud van het orgel. Hierbij kunt u denken aan het 

jaarlijks stemmen, reparaties en de verzekering van dit waardevolle instrument. 
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Op 15 en 16 juni jl. heeft orgelbouw Nijsse het continuo-orgel geplaatst in de H. Hartkerk te Overhoven-

Sittard, en op zondag 19 juni jl. werd het orgel voor de eerste keer bespeeld tijdens de H. Mis. Dit was 

uiteraard een hele feestelijke aangelegenheid waarbij vele parochianen en genodigden, aanwezig waren.  

 

Op zondag 7 augustus jl. werd het orgel officieel in gebruik genomen. Tijdens een feestelijke 

Eucharistieviering om 11.00 uur werd het orgel ingewijd door emeritus rector Reul met concelebratie van 

Deken Merkx. De Eucharistieviering werd opgeluisterd door een gelegenheidskoor onder leiding van 

organist Efrem Verleng.  

In de middaguren vond er om 15.00 uur een orgelbespeling plaats door organist Tjeu Zeijen en m.m.v. 

trombonist Harrie Ries. Daarnaast was er ook aandacht voor jong muzikaal talent: verschillende kinderen die 

reeds orgelles volgen, hebben gespeeld op het continuo-orgel en daarnaast heeft het kinderkoor van de 

parochie een speciaal gecomponeerd lied gezongen betreffende de ingebruikname van dit mooie orgel. 

 

Tijdens deze feestelijke dag waren gasten aanwezig zoals de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, 

orgelbouwer René Nijsse en echtgenote Yvonne Jansen (vrouw van Ludo Jansen, onze vorige voorzitter die 

helaas in 2019 overleden is).  

 

Sinds de plaatsing van het continuo-orgel in Sittard wordt het instrument optimaal gebruikt. Er bestaat een 

zeer prettige samenwerking met kinder- en jeugdkoor “The Voices of Kids”, waardoor er momenteel 7 

kinderen wekelijks orgelles volgen op dit mooie instrument. In de toekomst willen wij gaan kijken, in 

samenwerking met het kinderkoor, hoe wij deze orgel lessen kunnen blijven organiseren- en faciliteren, want 

wij verwachten dat er zich meer kinderen zullen melden. 

 

Op zondag 11 december jl. heeft onze stichting medewerking verleent aan een advents- en kerstconcert in de          

H. Hartkerk te Overhoven-Sittard waarbij het continuo-orgel optimaal gebruikt is geworden. Dit concert 

werd verzorgd door kinderkoor 'The Voices of Kids' en zanggroep 'de Hofzèngesj' (beide o.l.v. Efrem 

Verleng), Ellen Zimmer (mezzosopraan), Romy Ewoldt (klarinet), Rob Pauly (klarinet), Pierre Lebon 

(orgel), Max Ewoldt (orgel) en overig muzikaal talent van het kinderkoor. Verschillende orgelles leerlingen 

hebben een liedje gespeeld op het orgel tijdens het concert. 

 

Tot slot 

Zoals u kunt lezen is en blijft onze stichting zich actief inzetten. Weliswaar nu wat meer op de achtergrond, 

maar niet onverminderd. Wij hopen van harte dat u ons ook in het komend jaar 2023 blijft steunen als 

'Vriend Van’ onze Stichting. Mede dankzij uw financiële steun en bijdragen kunnen wij ons werk voor het 

behoud van het erfgoed van “De Goddelijke Voorzienigheid” blijven voortzetten. En met name ook voor het 

beheer van het continuo-orgel, het faciliteren van orgellessen en concerten en binnen de mogelijkheden het 

actief volgen en aanmoedigen rondom de nieuwe invulling van het Franse Klooster en de Kapel, hebben wij 

uw support en steun zeer hard nodig. We zeggen u veel dank voor uw steun en zien u graag op een van onze 

concerten want die gaan we ook in 2023 organiseren, uiteraard in samenwerking met anderen! 

 

Namens Bestuur ’Stichting Behoud Franse Klooster’ wensen wij u allen een goed en gezond 2023.  

 

Mw. P. M.J. Claessen, voorzitter 
 

 

Dhr. B. J. Scholte, bestuurslid 
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