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Openingswoord 
 

Beste vrienden, vrijwilligers en relaties, 
 

Voor u ligt de nieuwsbrief van juni 2022. Het is weer voorjaar, de 
zon schijnt volop en de natuur ontluikt, bloemen staan in bloei en 
het leven komt weer in volle gang. Vanwege de corona pandemie 
heeft het leven voor iedereen stilgestaan. Gelukkig kunnen we 
elkaar weer gaan zien en ontmoeten en zijn bijeenkomsten en het 
samenkomen weer mogelijk.  
 

In de afgelopen twee jaren hebben ook de activiteiten van onze 
stichting op ‘een laag pitje’ gestaan. Middels digitale media en 
livestream, hebben wij verschillende activiteiten onder uw 
aandacht gebracht.  
 

Ook in de ontwikkeling tot de herplaatsing van het afkomstige 
Verschueren pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster tot het 
continuo-orgel, is er veel gebeurd. De restauratie / herbouw is 
gestart en het orgel is bijna gereed om geplaatst te worden. 
Aanvankelijk zou het orgel al in 2019/2020 opgeleverd worden, 
maar ook daar had de corona pandemie, een harde streep 
getrokken en was er niets mogelijk.   
 

In de afgelopen maanden hebben wij regelmatig contact gehad met 
de raad van bestuur van Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-
Geleen. In deze contacten kwam naar voren dat er een mutatie 
heeft plaatsgevonden in de pastorale zorg / geestelijke verzorging 
in het ziekenhuis. Dit heeft als gevolg dat er géén wekelijkse 
Heilige Missen meer in het ziekenhuis worden gehouden. Als 
stichtingsbestuur hebben we echter de doelstelling om het orgel  
optimaal te gaan gebruiken en zeker tijdens de Heilige Missen 
en/of andere wekelijkse vieringen. 
 

Om onze doelstelling na te streven (optimaal gebruik van 
het orgel) hebben we, na zorgvuldige afstemming met 
Zuyderland alsook met Deken Merkx van het 
kerkbestuur van de parochies in Sittard, een zeer 
geschikte alternatieve locatie gevonden waar het 
continuo-orgel geplaatst gaat worden, namelijk in de                 
H. Hart Kerk van Overhoven.  
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In deze nieuwsbrief kunt u hier alles over lezen! Binnen 
korte termijn zal het orgel door de firma Nijsse & Zn. Orgelbouw 
geplaatst gaan worden en zal het orgel gebruikt gaan worden voor 
de erediensten, etc. 
 

En uiteraard willen wij u allen van harte uitnodigen voor 
de ‘feestelijke ingebruikname’ van het continuo-orgel op 
zondagmiddag 7 augustus om 15.00 uur! Meer informatie 
hierover treft u ook in deze nieuwsbrief aan.  
 

Wij wensen u alle goeds, in goede gezondheid, en hopen van harte 
u snel te mogen ontmoeten! 
 

Petra Claessen 
Voorzitter 
 

 
 

De oplevering van het continuo-orgel 
 

De ‘Stichting Behoud Franse Klooster’ heeft het door de brand 
beschadigde Verschueren pijporgel afkomstig uit de Kapel van het 
Franse Klooster (het voormalige Maaslandziekenhuis) door 
orgelbouw Nijsse & Zn. uit Oud-Sabbinge (Zeeland) laten 
restaureren en herbouwen tot een prachtig continuo-orgel. De 
stichting vindt het belangrijk dat dit orgel optimaal gebruikt kan 
worden, door de gemeenschap voor erediensten, educatie 
(orgellessen) en (orgel)concerten. Hierbij kunt u denken aan de 
begeleiding van volkszang / samenzang tijdens erediensten, de 
begeleiding van koren, solisten, etc. Een veelzijdig en 
verplaatsbaar instrument! 
 

Aanvankelijk zou het orgel een nieuwe bestemming krijgen in 
Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen. Echter 
momenteel vinden er in het ziekenhuis géén wekelijkse 
Eucharistievieringen meer plaats. 
 

Er zijn enkel nog algemene vieringen één keer in een bepaalde 
periode, waarbij het de vraag is of hiervoor het orgel gebuikt gaat 
worden. Zowel het bestuur van de Stichting ‘Behoud Franse 
Klooster’, alsook Zuyderland, zijn het erover eens dat het orgel er 
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niet moet staan om te ‘verstoffen’. Hiervoor is het een te bijzonder 
en kostbaar instrument en zit hier veel te veel werk en jaren van 
voorbereiding in. Ook zijn wij heel veel mensen dank verschuldigd 
die hebben bijgedragen aan de restauratie en herbouw van dit 
orgel: alle vrienden, vrijwilligers, muzikanten van 
benefietconcerten en activiteiten, sponsoren, subsidiënten, etc. 
 

In goed en constructief overleg tussen het bestuur van de Stichting 
‘Behoud Franse Klooster’ en Zuyderland is besloten om een 
alternatieve locatie te zoeken waar het orgel optimaal tot zijn recht 
kan komen voor de gemeenschap voor erediensten, educatie 
(orgellessen) en (orgel)concerten. 
 

Een nieuwe locatie is gevonden: De Heilig Hartkerk in Sittard 
(Overhoven). Er heeft inmiddels een overleg plaatsgevonden met 
pastoor-deken Merkx en het kerkbestuur heeft groen licht 
gegeven. 
 

Het orgel zal daar in ‘bruikleen’ geplaatst worden (onder dezelfde 
condities en voorwaarden zoals destijds overeengekomen is met 
Zuyderland). De Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ blijft eigenaar 
van het orgel en kan hierdoor ook zorgvuldig zorg blijven dragen 
voor onderhoud en de instandhouding van dit instrument (zoals 
regelmatig stemmen van het orgel). 
 

Het continuo-orgel zal als 2de orgel in deze kerk geplaatst worden 
beneden op het priesterkoor (bij het altaar). Hierdoor kan het 
optimaal gebruikt worden voor orgelspel, de begeleiding van 
samenzang / volkszang, de begeleiding van het jeugdkoor en 
overige koren. 
 

Doordat het orgel beneden staat kan het ook prachtig gebruikt 
worden voor concerten (eenieder kan de organist en de musici 
zien) en het is goed toegankelijk voor de orgellessen. 
 

Omdat het jeugdkoor er regelmatig zingt is het een uitstekende 
plek om aandacht te besteden aan educatie voor orgelcultuur en 
een project van orgellessen, aldaar langzamerhand op gaan te 
starten voor de jeugd. 
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Foto’s van de bouw van het continuo-orgel 
 

Bijgaande foto’s van de bouw van het continuo-orgel van de 
afgelopen periode. Op deze foto’s kunt u duidelijk zien dat de bouw 
van een mechanisch pijporgel een echt ‘ambachtswerk’ is. De 
mechaniek (tractuur) van het orgel gaat geheel met touwtjes en 
latjes. Alle pijpwerk in het orgel is afkomstig van het Verschueren-
orgel uit de Kapel van het Franse Klooster. 
 

 
De mechaniek van het orgel (mechanische tractuur). 

 

 
Bovenaanzicht van het pijpwerk in het orgel. 
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Achteraanzicht van het pijpwerk in het orgel. 

 

 
Het voorfront van het orgel in opbouw met koperkleurige 

orgelpijpen (Koper-Prestant afkomstig uit Franse Klooster). 
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Uitnodiging Feestelijke-ingebruikname van het orgel 
op zondag 7 augustus 2022 om 15.00 uur 

 

De Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ zal op zondagmiddag                    
7 augustus om 15.00 uur het orgel ‘feestelijk in gebruik 
nemen’ in de parochiekerk Heilig Hart van Jezus, gelegen aan 
de Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard (Overhoven).  
 

U bent van harte welkom! 
 

 
Heilig Hartkerk in Overhoven-Sittard. 

 
Herinnering “Vrienden Contributie” 2022 

 

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 2022” 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 
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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 2021 
INLEIDING 
 

Evenals 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 
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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 de 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 
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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.  

➢ 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 
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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 
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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’ vond 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-orgel mogen opleveren / plaatsen in 
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-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, 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.  
 
Sittard, 31 december 2021 
 

 

Namens het bestuur, 
 

mevr. P. Claessen en dhr. B. Scholte 
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Exploitatieoverzicht 2021 
 

Wij willen u graag een overzicht geven van de baten en de lasten 
van onze stichting in 2021 

 
 

Bovenstaand ziet u het overzicht van de staat van baten- en lasten 
over het jaar 2021 van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ 
Sittard.  
 

In 2021 heeft er géén betaling plaatsgevonden naar orgelbouw 
Nijsse voor de restauratie / herbouw van het orgel tot continuo-
orgel vanwege de uitstel van de oplevering- en ingebruikname van 
het orgel. In 2020 hebben wij de eerste betaling verricht van                                      
€ 13.356,59 (30% van de totale aanneemsom). In 2022 zullen de 
overige betalingen aan de orgelbouwer betaald worden (de overige 
70 % van de totale aanneemsom). De betaling aan de orgelbouwer 
Nijsse wordt verricht, als we geconstateerd hebben, dat afspraken 
zoals besproken, zijn nagekomen.  
 

Ook dit jaar waren wij helaas zeer beperkt in het organiseren van 
publieke activiteiten vanwege de heersende coronasituatie. Wel 
hebben wij op 11 juli jl. een openbaar orgelconcert mogen 
organiseren met aansluitend een orgelactiviteit voor de 
deelnemers die zich aanvankelijk in 2020 hadden aangemeld voor 
een excursie naar orgelbouw Nijsse in Oud-Sabbinge maar helaas 
door de corona-situatie, toen niet is doorgegaan. In het boekjaar 
2021 vallen de lasten (€ 1.253,17) in de cijfers hoger uit dan de 
baten (240,00). De reden hiervan is dat de deelnemers de gelden 
hebben betaald in het vorige boekjaar (2020), en het ook op die 
manier op de balans is opgenomen.  
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De post ‘diverse lasten’ houdt o.a. in: hosting van website en email, 
communicatie, nieuwsbrieven, vaste banklasten en overige. 
 

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 uiteraard 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. Wij wensen u allen een goede 
gezondheid toe en heel graag tot ziens. 

 

Namens het bestuur, 
 

mevr. P. Claessen en dhr. B. Scholte 
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