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Openingswoord 
 

Beste Vrienden, Vrijwilligers en Relaties, 
 

Voor u ligt de Nieuwsbrief van maart 2021. Al meer dan een jaar 
hebben wij allemaal te maken met het Corona-virus. Laten wij 
hopen dat door allerlei maatregelen die worden genomen en die 
wij zelf nemen, mogen bijdragen om ‘de gewone wereld’ , waarnaar 
wij zo verlangen, weer terug te krijgen. 
 

Onze maatschappij, maar ook het ‘wel en wee van onze Stichting’ 
zal nog een tijdje anders zijn, omdat wij gebonden zijn aan deze 
maatregelen. Maar desondanks blijven wij hard aan de weg 
timmeren (al dan niet in een aangepaste vorm), om op te komen 
voor de belangen van het erfgoed van ‘De Goddelijke 
Voorzienigheid’, het Franse Klooster en de Kapel.  
 

Dit jaar wordt ons ‘Continuo-orgel’ opgeleverd. Dit zal, na jaren 
van activiteiten organiseren en voorbereiding, een heel bijzonder 
moment worden. Wij willen u hierover verder toelichten in deze 
Nieuwsbrief.  
Tevens brengen wij u ook enkele ‘livestream’ activiteiten onder de 
aandacht van onze ‘collega-instanties’ waarmee wij prettig 
samenwerken, om zo toch via de ‘digitale mogelijkheden’ met u 
verbonden te blijven. 
 

Binnenkort is het Pasen. Een tijd van nieuw leven, voorjaar, kleur 
en licht. Laten wij moed houden en hopen dat de huidige situatie 
waarin we verkeren ook hierin mag opgaan, naar licht aan het 
einde van een donkere periode. Daarom besluit ik mijn 
openingswoord graag met de volgende tekst: 
 

Hoog tijd om uit je winterslaap te ontwaken, 
je cocon te doorbreken en de zon                                                                        
van achter de wolken te halen. 
 

Voel de lentewind, 
een nieuwe warmte die het dorre kleurt, 
een glimlach die ijs doet smelten. 
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Geef dromen weer een kans, 
laat optimisme het doemdenken stuiten 
laat hoop aan woorden kiemkracht geven, 
lenteknoppen die openbreken in bloesempracht. 
 

Opstaan om te leven, verder gaan, 
niet blijven staren op wat voorbij                                                                                              
en onomkeerbaar is. 
 

Verrijzen uit het puin. 
Leven is sterker dan het graf van de dood. 
 
                                                              Bron: 4ingen KU Leuven 

Petra Claessen 
Voorzitter 
 
 
 

Herinnering “Vrienden Contributie” 2021 
 

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 2021” te betalen. Het bedrag van € 15,- kunt u over-
maken op rekening van de Stichting (NL31 RABO 0140152857) 
ten name van ‘Vriend Franse Klooster’. Bij de omschrijving kunt u 
uw naam invullen.  
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.  
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

Jaarverslag 2020 
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:  
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• 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 projectontwikkelaars 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 
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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.  
 

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, 
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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. 
 

Sittard, 31 december 2020 
 

 

Namens het bestuur, 
 

mevr. P. Claessen en dhr. B. Scholte 
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Exploitatieoverzicht 2020 

 

Wij willen u graag een overzicht geven van de baten en de lasten 
van onze stichting in 2020 

 
 

In het tabel ziet u het overzicht van de staat van baten- en lasten 
over het jaar 2020 van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ 
Sittard.  
 

In het afgelopen jaar hebben wij de eerste betaling verricht van                 
€ 13.356,59 (30% van de totale aanneemsom) i.v.m.de restauratie 
en herbouw van het orgel tot continuo-orgel. Vanwege de 
coronasituatie is de oplevering en her-ingebruikname van het 
orgel verplaatst naar 2021, waardoor de overige betalingen (de 
overige 70 % van de totale aanneemsom) aan de orgelbouwer in 
2021 betaald worden. 
 

Vanwege de heersende coronasituatie, hebben er géén publieke 
activiteiten (zoals benefietconcerten in aanwezigheid van publiek) 
in 2020 plaatsgevonden. Aanvankelijk zouden wij met 50 
personen naar Orgelbouw Nijsse in Oud-Sabbinge gaan, echter dit 
hebben wij moeten annuleren. De meeste deelnemers hadden al 
betaald. Vanwege het annuleren van deze excursie is aan de 
deelnemers die dit wensten, het deelnemersbedrag terugbetaald. 
Voor de deelnemers die hebben aangegeven het betaalde 
deelnemersbedrag te laten staan, wordt in 2021 een speciale 
activiteit georganiseerd met de oplevering- en ingebruikname van 
het continuo-orgel. Voor deze deelnemers wordt er een speciale 
activiteit georganiseerd. 
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Het was oorspronkelijk de bedoeling om het afgelopen jaar uit de 
publieke activiteiten de ‘laatste gelden’ te verzamelen voor de 
bouw- en restauratie van het orgel. Wij zullen dit nu verplaatsen 
naar het komende jaar. Vanuit de mogelijkheden die er in 2021 
zijn (en de dan geldende regels) zullen wij kijken hoe wij hier 
verder vorm aan kunnen geven.  
 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun en medeleven aan en voor 
onze stichting, met name voor de herbouw- en restauratie van ons 
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. 
 

Bij voorbaat heel hartelijk dank en wij vragen u zeer vriendelijk om 
dit goede doel te blijven steunen. 
 

Namens het bestuur, 
 

mevr. P. Claessen en dhr. B. Scholte 
 

Stand van zaken continuo-orgel 
 

De bouw van het Continuo-orgel gaat gestaag verder. In onze 
vorige nieuwsbrief hebben wij  een uitgebreid verslag weergegeven 
met veel foto’s. In januari jl. hebben wij een 2de filmreportage met 
u allen gedeeld over de voortgang van de bouw van het orgel. 
 

Wilt u deze filmreportage (of eerste reportages) terugkijken? Dat 
kan! Ga hiervoor naar de website: 
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video 
 

Meer informatie over de voortgang van de bouw van het orgel, 
foto’s en verslagen kunt u terug vinden op de website: 
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl , klik vervolgens in de 
menubalk boven aan de website op het tabblad ‘orgel’.  
 

In de komende tijd blijven wij jullie allen op de hoogte houden 
over de voortgang van de bouw van het orgel. Nadat de herbouw- 
en restauratie van het continuo-orgel in dit jaar gerealiseerd is, 
zullen wij het orgel plaatsen in Zuyderland Medisch Centrum. 
 

http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video
http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/
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Afhankelijk van de ‘tegen die tijd’ geldende regels zullen wij 
onderzoeken hoe wij de ingebruikname van het orgel vorm kunnen 
geven. Hierover houden wij jullie op de hoogte. 
 

Voor degenen die het vorig jaar geld hebben ingelegd 
voor de reis naar Orgelbouw Nijsse in Oud-Sabbinge, en 
die dit geld niet terug wilde ontvangen, zullen wij een 
speciaal programma opstellen inzake de herbouw tot het 
continuo-orgel. Hoe dit programma eruit komt te zien, 
en wanneer wij dit gaan uitvoeren, kunnen wij op dit 
moment niet aangeven. Wij moeten afwachten hoe de 
bestrijding van de corona-pandemie wordt voortgezet en 
hoe de maatregelen er over enige tijd uitzien.  
 

Fasering herontwikkeling Franse Klooster 
 

Het college van B&W van de Gemeente Sittard-Geleen heeft 
besloten onder condities in te stemmen met het verzoek van de 
Chinese ontwikkelaar van het Franse Klooster tot temporisering 
van de bouwfasering en het in afstemming met BsGW 
temporiseren van de betalingstermijn leges Omgevingsvergunning. 
 

Dit is als antwoord van het college van B&W op de vraag van de 
Chinese eigenaar om het plan rondom het Franse Klooster te 
temporiseren- en aan te passen. De Chinese eigenaar wil eerst 
alleen het (bestaande) monumentale deel opknappen en daarin 
een aantal functies onderbrengen die eerst gepland waren in de 
nieuwbouw.  
 

Zie voor actuele- en achtergrond informatie de website 
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl , klik vervolgens in de 
menubalk boven aan de website op het tabblad 
‘Ontwikkelingsplannen’. 
 

Tip over ONLINE livestream activiteiten 

 

Als culturele stichting willen wij jullie allen graag, in deze tijden 
van het corona-virus, een aantal mogelijkheden mede aanbieden / 
steunen als het gaat om ‘ONLINE livestream activiteiten’. 
 

http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/
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THE PASSION (GOEDE VRIJDAG, 2 APRIL OM 19.00 UUR) 
 

Op Goede Vrijdag, 2 april 2021, om 19.00 uur, wordt in de Heilig 
Hartkerk te Overhoven (Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard) THE 
PASSION uitgevoerd door jeugd- en jongeren van de parochie en 
het parochieel kinderkoor. 
Met uitbeelding door de jeugd en passende teksten en muziek 
(verzorgd door het jeugdkoor) wordt er stil gestaan bij het lijden 
en sterven van Jezus in het Lijdensverhaal, ofwel het 
Passieverhaal.  
Het initiatief is een samenwerking tussen verschillende 
organisaties, waarbij onze stichting o.a. de website ter beschikking 
stelt voor het delen van de LIVESTREAM.  
In verband met de geldende maatregelen mogen er maar een 
beperkt aantal mensen in de kerk zijn. Vooraf aanmelden is 
verplicht. Indien u hiertoe interesse heeft om aanwezig te zijn mag 
u een mail sturen naar: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl  
of telefonisch: 06-30567774 
 

Uiteraard is THE PASSION ook rechtstreeks te volgen via LIVE-
STREAM via onze website:  

www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video 
 
VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN PASEN 
 

Indien u in de ‘Goede Week’ en ‘Pasen’ vieringen via 
LIVESTREAM wilt volgen uit onze eigen ‘Sittardse omgeving’ , dan 
heeft u de mogelijkheid om via onze website verschillende 
rechtstreekse uitzendingen te bekijken: 

www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video 
 

 Palmzondag 28 maart   11.00 uur 

 Witte Donderdag 1 april   19.00 uur 
 Goede Vrijdag 2 april   15.00 uur 

 The Passion 2 april   19.00 uur 
 Paaswake 3 april    19.00 uur 

 Paaszondag 4 april   11.00 uur 

 Paasmaandag 5 april   11.00 uur 

 
Wij hopen, door het delen van de ‘livestream’ via onze website,   
met elkaar verbonden te zijn in deze tijden van het corona-virus. 

mailto:info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video
http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video

