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Openingswoord 
 

Beste Vrienden, Vrijwilligers en Relaties, 
 

Voor u ligt de nieuwsbrief van februari 2020. Een hele andere              
lay-out dan u van ons gewend bent. Omdat wij veel informatie 
hebben voor in deze nieuwsbrief (zie bovenstaande 
inhoudsopgave), hebben wij ervoor gekozen om er een a5-boekje 
van te maken. U heeft dan alle info compact in één boekje. 
 

De eerste weken van het nieuwe jaar liggen alweer achter ons. 
Iedereen heeft de draad weer opgepakt van het dagelijkse leven. 
Toch, voor ons als stichting met een dubbelgevoel! Enerzijds een 
traan, en anderzijds vreugde. En zo is dit ook in het leven 
verweven. Met een lach, en met een traan. 
 

Verdriet, vanwege het veel te vroege overlijden van onze geliefde 
voorzitter Ludo Jansen op 14 december jl. Ludo zal altijd speciaal 
in onze harten blijven voortleven, en wij zijn hem ontzettend 
dankbaar voor al het goede werk dat hij voor onze stichting heeft 
gedaan! Tijdens het kerstconcert op 15 december jl. hebben wij 
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Ludo speciaal herdacht in woord, gebed, het ontsteken van de 
paaskaars (als bron van licht en verrijzenis) en door samen het lied 
“Blijf mij nabij” te zingen. In deze nieuwsbrief treft u een ‘in 
memoriam’ over onze geliefde voorzitter aan. 
 

Vanwege het overlijden van Ludo hebben er een aantal mutaties in 
het stichtingsbestuur plaatsgevonden. Tijdens de 
bestuursvergadering op donderdag 2 januari jl. is Petra Claessen 
gekozen tot nieuwe voorzitter. Vol vertrouwen en dankbaarheid 
zien wij de samenwerking met Petra tegemoet en wensen haar ook 
heel veel succes. Nieuw toegetreden tot het bestuur is Mathias 
Reul, emeritus rector van Zuyderland (voorheen 
Maaslandziekenhuis).  
 

Dit jaar wordt voor ons ook een bijzonder jaar. Dit vanwege de 
oplevering van ‘ons orgel’ . Vandaar ook vreugde! Na jaren van 
voorbereiding, vele concerten, acties, initiatieven en inspanningen 
komt het orgel eindelijk terug. Het orgel komt zelfs  
‘back to the roots’, niet in het voormalige ziekenhuis, maar in het 
huidige Zuyderland te Sittard-Geleen. Dit stemt ons heel erg blij 
en dankbaar! In deze nieuwsbrief komen wij hier uitgebreid op 
terug, alsook de activiteiten (uitstapje naar orgelbouwer 17 april) 
en concerten (19 april en 28 juni) eromheen. Noteer alvast in 
uw agenda het ‘openingsconcert’ van het continuo-orgel 
op zondag 28 juni om 16.00 uur in Zuyderland 
Sittard/Geleen. 
 

Verder in deze nieuwsbrief treft u overige verslaggevingen aan 
zoals het jaarverslag en exploitatieoverzicht over 2019, alsook de 
herinnering ‘contributie 2020’ voor de vrienden die dat nog niet 
gedaan hebben. 
 

Bestuur 
 

Stichting Behoud Franse Klooster  
Sittard 
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In memoriam: 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. 
 

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 crematieplechtigheid in besloten 
kring. 
 

Tijdens de crematieplechtigheid heeft Petra Claessen een 
‘in memoriam’ namens onze stichting uitgesproken: 
 

Ludo Jansen: voorzitter van de Stichting Behoud Frans Klooster, 
Kapel en Orgel: charismatisch, raakbaar en bereikbaar, 
mensgericht, betrouwbaar, hartelijk en deskundig, realistisch, 
koersvast, groot netwerker, bestuurder. 
 

Dames en heren. Afgelopen zaterdag is Ludo Jansen helaas van 
ons allen heengegaan en zondag jl. beleefde onze stichting haar 
jaarlijkse kerstconcert. In een volle kerk in Sittard, met meer dan 
300 aanwezigen, heb ik voor Ludo mogen waarnemen vanuit ons 
bestuur. Dit mooie kerstconcert met een grote fanfare en een 
groot koor, hebben we opgedragen als een ultiem eerbetoon aan 
Ludo. Verder is een gebed uitgesproken door Pastor Math Reul, 
heeft Zr. Paule Houtvast een grote Paaskaars ontstoken en 
hebben we allen een moment van stilte genomen, om onze 
geliefde voorzitter, te herdenken. Aan alle aanwezigen heb ik 
gevraagd bij de afsluiting van dit prachtige kerstconcert, om een 
groot applaus. Met een welluidend applaus hebben we Ludo 
begeleid in zijn laatste reis, waarin hij ons allen is voorgegaan. 
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Ludo is samen met Efrem Verleng, in 2011 de Oprichter geweest 
van onze Stichting “Behoud Frans Klooster, Kapel en Orgel”. Dit 
vormde het historische hart van het voormalige Maasland 
Ziekenhuis, te Sittard. 
 

Na verhuizing naar het huidige Zuyderland Medisch Centrum te 
Sittard-Geleen, bleven de gebouwen onbeheerd en desolaat achter 
en dreigden ten prooi te vallen aan vandalisme. In de kapel is 
brand gesticht, waarbij het kostbare Verschueren orgel zwaar 
was aangetast. Ludo heeft zich als voorzitter van de stichting, 
waarvan ik sedert 2013 deel uitmaak, uitermate sterk gemaakt 
voor het behoud van het historisch erfgoed van het Franse 
Klooster, Kapel en Orgel. 
 

En Ludo heeft weten te voorkomen dat dit erfgoed met de grond 
gelijk werd gemaakt. Hij had de gave van het woord en 
overtuigingskracht. Hij had een uitermate groot netwerk, heeft 
vele gesprekken gevoerd met gemeentes en instanties voor het 
behoud van het gebouw van het Frans Klooster en de Kapel. Dit 
tot op het laatste moment óók met de huidige 
projectontwikkelaars om het gebouwencomplex, in afwachting 
van de vergunningen, afdoende te beveiligen en te conserveren. 
Ook voor de herbestemming van het Verschueren orgel heeft 
Ludo zich met hart en ziel ingezet. Er zijn vele gesprekken 
geweest met orgeldeskundigen, subsidieverstrekkers en de 
orgelbouwer. Onder supervisie van Ludo zijn er 
‘herbestemmingsplannen’ voor het orgel in kaart gebracht. Dit 
ging niet allemaal van een ‘leien dakje’, maar Ludo bleef 
optimistisch, realistisch en bleef ervoor gaan! 
 

Mede dankzij zijn ‘doorzettingsvermogen’ en ‘spirit’, waardoor 
wij ook bevlogen bleven, zijn wij dan ook zeer verheugd, dat het 
orgel in de zomer van 2020, een nieuwe plek krijgt in het 
Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen. Samen met Ludo 
Jansen hebben wij er als bestuur voor gekozen om er een 
continuo-orgel, van te laten maken. Dat is een verplaatsbaar 
pijporgel. En het orgelwerk is voor een belangrijk deel afkomstig 
uit het oorspronkelijke Verschueren orgel. Het bijzondere is, dat 
het geschikt zal zijn voor samenspel met koren, solisten, 
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ensembles en fanfares. Zo komt het orgel mede door de grote 
inzet van Ludo, uiteindelijk weer terug in het ziekenhuis. 
 

Ludo was uitermate ter zake kundig in governance, bewoog zich 
gemakkelijk in de vele gremia en wist de juiste contacten aan te 
boren. Het maakte niet uit of dit in de religieuze wereld, de 
gezondheidszorg of de muziekwereld was. Overal vond Ludo zijn 
weg. Als voorzitter wist hij ons en ook onze vrijwilligers, op een 
prettige en empathische wijze te boeien en daardoor te binden, 
om te blijven werken aan de haalbaarheid van de doelstelling van 
de stichting. En de herbestemming van het Frans Klooster en de 
Kapel zijn in ontwikkeling. Investeerders zijn geïnteresseerd en 
hebben het complex gekocht. Dat dit gebouw er nog staat, en dat 
het orgel een nieuwe bestemming krijgt, hebben wij te danken 
aan onze voorzitter, Ludo Jansen! 
 

In een eerbetoon aan Ludo Jansen, dragen wij met groot respect 
deze woorden aan hem op. En zo blijft Ludo voor altijd bij ons, in 
ons hart en in onze herinnering. Wij zullen de opdracht waarin 
Ludo zoveel heeft betekend en verwezenlijkt, voortzetten. 
 

Voor Yvonne, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte voor de 
komende periode. Wij zijn als bestuur en vrijwilligers van de 
Stichting Behoud Frans Klooster, Kapel en Orgel zeer dankbaar 
dat wij Ludo hebben mogen leren kennen! 
 

Lieve Ludo. Rust Zacht. 
 

Bestuur Stichting Behoud Frans Klooster, Kapel en Orgel 
 

Zr. Paule Houtvast 
Petra Claessen 
Ben Scholte 
Efrem Verleng 
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Afscheid nemen 
is met zachte vingers 

wat voorbij is dichtdoen 
en verpakken 

in goede gedachten der herinnering 
 

is verwijlen bij een brok leven 
en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde 

 

Afscheid nemen 
is met dankbare handen weemoedig meedragen 

al wat waard is niet te vergeten…… 
 

Is moeizaam de draden losmaken 
en uit het spinrag der belevenissen loskomen 

en achterlaten 
en niet kunnen vergeten. 

 

Dietrich Bonhoeffer 
 

 
Ludo Jansen 

Voorzitter Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ 
2011 - 2019 
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Mutaties in het Stichtingsbestuur 
 

Om de continuïteit te kunnen blijven garanderen voor onze 
Stichting, hebben we als Bestuur de Statuten van onze Stichting 
erop nageslagen. Zo moet er na een overlijden, een nieuwe 
functionaris in het Bestuur gekozen worden. Tijdens de 
bestuursvergadering op 2 januari jl. is Petra Claessen gekozen tot 
Voorzitter van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’. Petra is al 
sinds 2013 actief bij onze Stichting en sinds 2014 maakt ze actief 
deel uit van het bestuur. Ze heeft hart voor historisch religieus 
erfgoed en voelt zich verbonden met onze omgeving omdat ze is 
geboren en getogen in de Westelijke Mijnstreek. De afgelopen  
jaren heeft Petra zich sterk ingezet voor de PR en het beleid van de 
Stichting en de activiteiten. Verder heeft ze steeds waargenomen 
bij afwezigheid van Ludo Jansen, tijdens concerten en/of bij en 
met gesprekken van derden tbv onze Stichting. Petra is helemaal 
bekend met datgene wat we als Stichting beogen. Daarnaast is 
tijdens de bestuursvergadering op 2 januari jl. toegetreden tot het 
bestuur Mathias Reul, Emeritus rector van Zuyderland Medisch 
Centrum Sittard-Geleen. Mathias is na zijn priesterwijding in 1991 
Rector geworden van het toenmalige Maaslandziekenhuis in 
Geleen en daarna ook in Sittard. Hij is dus ook helemaal vertrouwt 
met het erfgoed van het Franse Klooster (de voormalige 
ziekenhuiskapel), het orgel en de bijzondere glas-in-lood ramen 
van Joep Nicolas.  
 

Wij wensen Petra Claessen in haar nieuwe functie als Voorzitter en 
Mathias Reul als Bestuurslid heel veel succes en vooral een mooie 
tijd toe in en bij onze Stichting.  
 

Herinnering “Vrienden Contributie” 2020 
 

De steun van de Vrienden is onmisbaar om de doelstellingen van 
de stichting te kunnen verwezenlijken. Wij vragen u vriendelijk, 
wanneer u dat nog niet gedaan heeft, de contributie over het 
“vriendenjaar 2020” te betalen. Het verschuldigde bedrag van                       
€ 15,- kunt u overmaken op de rekening van de stichting                         
(NL31 RABO 0140152857) ten name van ‘Vriend Franse 
Klooster’. Bij de omschrijving kunt u uw naam invullen.                                                    
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U kunt het verschuldigde bedrag van € 15,- ook contant betalen.                                              
U dient dan het bedrag van € 15,- , tezamen met het ingevulde 
strookje in een gesloten enveloppe te verzenden naar het 
secretariaat van de stichting  (Charles Beltjenslaan 9, 6132 AD 
Sittard).  
De stichting kan niet zonder haar vrienden. Dankzij de steun van 
de vrienden kan de stichting zich sterk blijven maken voor het 
behoud van het Franse Klooster, de Kapel en het Verschueren 
pijporgel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2019 
 

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.  
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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 
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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.  
 
 

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’. 
 
Sittard, 31 december 2019 
 

 

Namens het bestuur, 
 

mevr. P. Claessen en dhr. B. Scholte 
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Exploitatieoverzicht 2019 
 

Wij willen u graag een overzicht geven van de baten en de lasten 
van onze stichting in 2019 
 

 
 

Bovenstaand ziet u het overzicht van de staat van baten- en lasten 
over het jaar 2019 van de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ 
Sittard.  
 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun en medeleven aan onze 
stichting, met name voor de herbouw van het pijporgel afkomstig 
uit de Kapel van het Franse Klooster, tot ‘continuo-orgel’ voor 
Zuyderland Medisch Centrum.  
 

De ‘diverse baten’ bestaan met name uit het lidmaatschap van de 
vrienden, donaties en financiële bijdragen voor de herbouw van 
het pijporgel tot ‘continuo-orgel’. Daarnaast zijn er gelden 
opgehaald uit de benefietconcerten. 
 

De ‘diverse lasten’ bestaan met name uit kosten voor de website, 
nieuwsbrieven, portokosten en PR. De overige twee kostenposten 
zijn de uitgaven van de benefietconcerten (posters/flyers, 
traktaties musici) en het orgel (rapport- en onderzoekskosten voor 
herplaatsing / herbouw). 
 

Wij danken u voor uw financiële steun in de afgelopen jaren. Wij 
zijn verheugd dat wij in het najaar van 2019 de officiële opdracht 
hebben mogen geven voor de herbouw van het orgel. Mede dankzij 
uw financiële steun is dit mogelijk. Wij blijven u op de hoogte 
houden over de voortgang van de bouw- en oplevering van het 
orgel. 
 

Namens het bestuur, 
 

mevr. P. Claessen en dhr. B. Scholte 
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Uitstapje naar de orgelbouwer op vrijdag 17 april a.s. 
 

Dit jaar wordt een bijzonder jaar. Het jaar van de bouw en 
oplevering van ons orgel! Orgelbouw Nijsse is aan de slag met de 
bouw van het orgel, en naar verwachting wordt het orgel in deze 
zomer opgeleverd! Wij willen aan de bouw van het orgel speciale 
aandacht schenken door een uitstapje te maken met alle 
Vrijwilligers, Vrienden en Relaties van onze Stichting naar de 
orgelwerkplaats in Oud-Sabbinge (Zeeland). Dit zal gaan 
gebeuren op vrijdag 17 april a.s.  
 

Wij verzamelen ons in de ochtend van 17 april om 09.30 uur bij 
Van der Valk Hotel Stein-Urmond (Mauritslaan 65, 6129 EL 
Urmond). U heeft op de parking aldaar de gelegenheid om de auto 
voor de hele dag gratis te parkeren. Dit hebben wij afgesproken 
met het hotel. De bus vertrekt STIPT om 10.00 uur! (let op: 
tien uur!!). Wij wachten niet op laatkomers i.v.m. programma! 
Wees daarom op tijd! 
 

Wij zullen reizen met ‘Vaassen Tours’ uit Echt. Aangekomen in 
Oud-Sabbinge (circa 12.30/13.00u) krijgen wij broodjes, koffie 
en thee. Vervolgens krijgen wij door de orgelbouwer René Nijsse 
een rondleiding door de orgelwerkplaats en daarnaast kunnen wij 
de vordering van ons eigen orgel gezamenlijk aanschouwen.  
 

Voordat wij aan de terugreis beginnen gaan wij nog de prachtige 
kerk en orgel in Goes bezoeken onder leiding van René Nijsse. 
 

Aangekomen in Stein-Urmond (circa 18.00 / 18.30 u) wacht 
ons een buffet (live-cooking) bij Van der Valk. De avond is circa 
20.30 uur afgelopen. 
 

Er kunnen zich nog mensen aanmelden! Deelname kost                        
€ 35,- (incl. reis en maaltijden). Opgeven z.s.m. bij het secretariaat 
van de Stichting: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl of 
telefonisch 06-30567774. Nadat u van ons de bevestiging heeft 
gekregen vragen wij u vriendelijk de betaling te voldoen 
ruimschoots vóór aanvang van de reis. 
 

U bent van harte welkom om mee te gaan! 
 

mailto:info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
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Uitnodiging Lenteconcert op zondag 19 april a.s. 
 

Op zondag 19 april a.s. organiseert de ‘Stichting Behoud Franse 
Klooster’ om 15.00 uur een lenteconcert in de H. Hartkerk te 
Overhoven, Geldersestraat 37,6136 AS Sittard. 
 

Het concert zal worden verzorgd door Mannenkoor Mignon uit 
Geleen o.l.v. dirigente Sonja Feenstra en achter de piano 
Robert Weirauch. Daarnaast zal sopraan Marie-Jeanne 
Lemmen solistische stukken zingen, begeleid op het orgel door 
Efrem Verleng. 
 

Het beloofd een heel mooi en gevarieerd concert te worden 
waarvoor wij u van harte uitnodigen! 
 

Na afloop van het concert wordt u, in samenwerking met ‘Partners 
in Welzijn’en ’Leif en Leid ’, een kopje koffie of thee aangeboden in 
wijksteunpunt Gelderhof  (naast de kerk). 
 

Van harte welkom!  
 

Toegang: vrije gave voor orgelrestauratie. 

 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging ‘in gebruik name’ nieuw orgel                                   
op zondag 28 juni a.s. 

 

Voor de vroege planners: op zondag 28 juni a.s. zullen wij ons 
orgel feestelijk in gebruik gaan nemen. Om 10.00 uur zal het 
orgel ingezegend worden tijdens de feestelijke Eucharistieviering 
in de Stilte Ruimte van Zuyderland. Om 16.00 uur zal er een 
openingsconcert plaatsvinden op het orgel in de hal van 
Zuyderland door Anja Hendrikx en m.m.v. sopraan/fluitiste 
Alice Gort-Switynk. Wij nodigen u alvast van harte uit, zowel bij 
de Eucharistieviering alsook bij het concert! Meer info volgt t.z.t. 
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