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Openingswoord 
 

Beste Vrienden, Vrijwilligers en Relaties, 
 

Sinds een half jaar hebben we allemaal te maken met het Corona-
Virus en dit brengt bijzondere tijden met zich mee. We zijn ineens 
overvallen door de Covid-19 pandemie. Wat wij allemaal in het 
begin van 2020 niet hebben zien aankomen was vanaf 
februari/maart echte realiteit. Een situatie met besmettingen, vele 
zieken en sterfgevallen. Wij zijn dan ook als Stichtingsbestuur in 
gedachten en gebeden bij allen die getroffen zijn door Covid-19 en 
vooral ook bij de naaste familieleden en vrienden, die hun geliefde 
persoon hebben verloren. 
 

De hele wereld stond ineens versteend en helemaal stil voor 
maanden. Velen zaten in quarantaine en Zorginstellingen, Zieken-
huizen en Verpleeghuizen gingen ‘op slot’. Dit moet ook voor velen 
een gevoel van onmacht zijn geweest voor de patiënten en cliënten, 
maar ook voor hun  familieleden en naasten, om geen fysieke 
nabijheid te kunnen hebben, vooral in de palliatieve en terminale 
fase.  
 

Bijzonder veel respect hebben wij voor alle vitale beroepen die zich 
in de afgelopen maanden bijzonder hard hebben ingezet. Er 
ontstonden in de maatschappij mooie initiatieven van 
naastenliefde zoals optredens voor de ramen van cliënten in 
Zorginstellingen (in de openlucht), sponsoring van voedsel-
producten in Ziekenhuizen en Zorginstellingen, tekeningenacties 
door kinderen, hulp in de vitale beroepen door vele vrijwilligers uit 
andere beroepstakken, en ga zo maar door. 
 

Ook binnen het wel en wee van onze Stichting heeft het corona-
virus grote impact. Het voorjaarsconcert door het mannenkoor 
Mignon op 19 april jl. werd geannuleerd (Mignon heeft ons beloofd 
om een ander jaar voor ons een concert te willen verzorgen met het 
nieuwe orgel!). De busreis naar orgelbouw René Nijsse is twee 
maal verzet en uiteindelijk ook geannuleerd en vervangen door een 
alternatief programma op zaterdag 19 september a.s. (zie meer 
info hieromtrent in deze Nieuwsbrief). En zelfs de oplevering- en 
ingebruikname van ons Continuo-orgel hebben wij dit jaar 
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noodgedwongen moeten afblazen en verplaatst naar het volgende 
jaar (zie ook hiervoor deze nieuwsbrief voor meer informatie 
hieromtrent).  
 

Maar eigenlijk zijn deze activiteiten maar allemaal ‘bijkomstig-
heden’. Waar het daadwerkelijk om gaat is de gezondheid van onze 
medemens, en vooral voor de kwetsbare groepen! Het is daarom 
dat wij in onze hele maatschappij ons aan de regels houden van het 
RIVM en de afstand van 1,5 meter waarborgen. Laten wij goed en 
zorgzaam voor elkaar zijn en de regels in acht nemen! Wij hopen 
van harte dat het zorgzame karakter van onze maatschappij wat de 
laatste maanden duidelijk zichtbaar was, ook voortgezet wordt na 
het corona-virus. Want wij zijn als gemeenschap ‘samen’ 
onderweg!  
 

Ook onze Stichting heeft in de afgelopen maanden haar 
medewerking verleent aan verschillende initiatieven i.v.m. het 
corona-virus en (in deze Nieuwsbrief komen wij hier op terug). 
Onze stichting is niet blijven stilzitten als het gaat om de situatie 
van het Franse Klooster en de Kapel. Wij hebben tal van brieven 
geschreven en gesprekken gevoerd met de ontwikkelaars, 
wethouder en belanghebbende partijen. Meer info hieromtrent 
staat ook in deze Nieuwsbrief. 
 

Het Corona-virus heerst nog en dat vraagt van ons allen een grote 
mate van oplettendheid. Blijft u allen vooral veilig en wij wensen u 
dan ook alle goeds en een mooie zomerperiode toe, en vooral: 
“Blijf allen gezond”.  
 

Bestuur 
 

Stichting Behoud Franse Klooster  
Sittard 
 

 
 
 
 
 
 



5 

 

Terugblik activiteiten tijdens het corona-virus 

 

Ten tijde van het corona-virus in de afgelopen maanden heeft onze 
Stichting geprobeerd via o.a. het digitale-medium contact te 
onderhouden met onze vrienden, vrijwilligers en relaties. Hier zijn 
vele positieve reacties op gekomen.  
 

In maart jl. heeft onze Stichting in samenwerking met parochie H. 
Hart van Jezus Overhoven, CV De Narre Euverhaove, Hofzéngesj 
Euverhaove en Kinderkoor ‘The Voices of Kids’ een video-
boodschap gemaakt voor de Ziekenhuis Omroep Sittard (ZOS). 
Deze videoboodschap, met woorden van kracht en troost, werd in 
maart uitgezonden aan de patiënten in het Zuyderland Ziekenhuis 
in Sittard-Geleen. 
 

Omdat onze Stichting noodgedwongen het voorjaarsconcert op 19 
april jl. door Mignon heeft moeten annuleren was er op 2de 
Paasdag (maandag 13 april jl.) een livestreamconcert 
georganiseerd vanuit de H. Hartkerk Overhoven.  
Onze voorzitter, Petra Claessen, verzorgde de presentatie. De 
muzikale opluistering werd verzorgd door mezzosopraan Ellen 
Zimmer, organisten Ren Lantman, Pierre Lebon en Jo Canten en 
Hofzéngesj Paul van Velzen en Leon Paes. De herhaling van dit 
livestreamconcert werd uitgezonden bij de lokale omroep ‘Bie Os’. 
Dank aan Ziekenhuis Omroep Sittard (ZOS) en de Stichting Zitterd 
Saame voor het mogelijk maken van de opname en de livestream. 
 

In april jl. heeft onze Stichting een eerste videoreportage laten 
maken over de herbouw van het pijporgel uit het Franse Klooster 
tot Continuo-orgel voor Zuyderland Medisch Centrum. Deze 
videoreportage werd gemaakt door Leo Baeten. De videoreportage 
werd zeer goed door iedereen ontvangen en gewaardeerd. Omdat 
we vanwege het virus geen samenkomsten konden organiseren, 
was deze videoreportage een zeer goed middel om onze achterban 
(Vrienden, Vrijwilligers en Relaties) op de hoogte te houden van de 
voortgang van de herbouw van het orgel. De videoreportage werd 
gedeeld middels YouTube, en degenen die géén computer hebben 
kregen persoonlijk een DVD in de brievenbus bezorgd. In het 
najaar 2020 (september/oktober) gaat Leo Baeten een tweede deel 
van de videoreportage maken over de herbouw van het orgel, 
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waarbij er filmopnames gemaakt gaan worden in de werkplaats 
van Nijsse Orgelbouw in Oud-Sabbinge. 
 

Een heel bijzonder initiatief waar onze Stichting medewerking 
heeft verleend, was de ‘online video-herdenking 4 en 5 mei’ jl. 
(Dodenherdenking & Bevrijdingsdag). Hierop waren ontzettend 
vele positieve reacties gekomen. Deze video werd ook via YouTube 
gedeeld (meer dan 1000 keer bekeken) en degenen die géén 
computer hebben kregen persoonlijk een DVD in de brievenbus 
bezorgd.  
Het bijzondere aan deze video is, dat het welkomstwoord is 
gesproken door onze nieuwe Burgemeester, Hans Verheijen. 
Tevens is het bijzonder dat veel kinderen een bijdrage hebben 
geleverd aan deze herdenking. Hetzij in een symbolische 
handeling, ontsteken van het licht, het uitspreken van een tekst, de 
kranslegging, etc. Ook zijn er liederen gezongen door de kinderen. 
De schakeltekst/overweging is verzorgd door Peer Boselie 
(stadsarchivaris/theoloog).  
In de video worden passende liederen gezongen en er worden 
foto’s getoond van de oorlogsjaren en bevrijding in Sittard, 
Overhoven en het ziekenhuis ‘De Goddelijke Voorzienigheid’. De 
kracht van deze online video-herdenking is de ‘samenwerking’ en 
het ‘delen’. Anderzijds is de jeugd er actief bij betrokken en bewust 
bezig met het thema oorlog, vrede, dodenherdenking en 
bevrijding. Aan de online ‘video-herdenking’ werken mee: 
Gemeente Sittard-Geleen, Erfgoedcentrum/De Domeinen – Peer 
Boselie, Stichting Behoud Franse Klooster Sittard, CV De Narre 
Euverhaove, Werkgroep Oranjefeesten Overhoven, Kinderkoor 
‘The Voices of Kids’, Stichting ‘Leif en Leid’ Overhoven en Parochie 
H. Hart Overhoven-Sittard.. 
 

U kunt alle video’s van bovenstaande activiteiten 
terugkijken op onze daarvoor speciaal ingerichte 
website: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video 
 

Hierop staan alle video’s en bijbehorende teksten. Ook 
zullen op deze webpagina’s in de komende maanden 
video’s van gebeurtenissen en activiteiten (zoals de 
herbouw van het orgel) worden toegevoegd. Van harte bij 
u aanbevolen. 

http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video
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Digitalisering van onze nieuwsbrief 
 

Sinds de oprichting van onze Stichting (in 2011) brengen wij 
regelmatig Nieuwsbrieven uit om u op de hoogte te brengen en te 
houden van de activiteiten van onze Stichting en de actualiteiten 
rondom het Franse Klooster, de Kapel en het Orgel.  
De visie van onze Stichting was voorheen altijd dat iedereen 
daadwerkelijk de Nieuwsbrief in de brievenbus wilde ontvangen. 
Tien jaar geleden (bij de oprichting) was dit ook de meest 
effectieve- en goede manier om het nieuws te verspreiden. Met 
name ook bij de oudere generatie.  
Tachtig procent van de post wordt in al die jaren, en nog steeds, 
door Vrijwilligers van onze Stichting verspreid binnen Sittard. 
Slechts een klein percentage gaat via businesspost.  
 

De laatste jaren zien wij dat steeds meer ouderen gebruik maken 
van de computer, email en zelfs iPad- en iPhone. Wij horen dan 
ook vaker berichten, dat de Stichting de Nieuwsbrief ook wel 
digitaal mag verspreiden.  
 

Misschien is nu het moment wel aangebroken dat wij als Stichting, 
ook vanuit milieu overwegingen, overgaan naar de digitalisering 
van de nieuwsbrieven (en wij de nieuwsbrief digitaal bij u mogen 
gaan afleveren). Dit voorstel willen wij gaan toetsen bij u en u kunt 
gerust bij ons aangeven, dat u de Nieuwsbrief graag per post wilt 
blijven ontvangen. Daar hebben we geen probleem mee.   
 

Wij vragen u dan ook heel vriendelijk om aan het 
Secretariaat door te geven of u de voorkeur heeft om de 
Nieuwsbrief via email of post te willen ontvangen. U kunt 
deze voorkeur mailen naar: 
 info@stichtingbehoudfranseklooster.nl  
 

Als u kiest voor een digitale ontvangst van onze 
Nieuwsbrief, geef dan ook uw huidige actuele                                   
e-mailadres aan ons door.  
 

Nogmaals; Vrienden, Vrijwilligers en Relaties die géén beschikking 
hebben over computer en internet blijven uiteraard de 
Nieuwsbrieven- en overige post van onze Stichting via de post 
ontvangen. 

mailto:info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
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Onze Stichting zal in de toekomst bij concerten- en evenementen 
ook gaan overwegen om géén gedrukte programmaboekjes meer te 
gaan aanreiken. Wij zullen zoveel mogelijk gebruik gaan maken 
van een groot scherm om hiermee het muzikaal programma en 
overige informatie te projecteren. Ook hiermee proberen wij 
bewust om te gaan met het milieu om ‘papierverspilling’ op deze 
wijze tegen te gaan en ook kostenbesparend te werken.  
 

In Memoriam: Pater Leon Goertz 
 

Op 26 mei 2020 is onze geliefde Vrijwilliger en Geestelijk 
inspirator van onze Stichting, Pater Leon Goertz, overleden. 
 

Pater Leon was bij velen onder ons zeer geliefd. Sinds de 
oprichting van onze Stichting was Leon Goertz betrokken bij het 
wel en wee van de Stichting. Hij had een liefde voor het Erfgoed 
van de 'Goddelijke Voorzienigheid' en hij had ook veel 
inspirerende ideeën. Deze ideeën waren zeer warm en 
maatschappelijk betrokken. Iets wat zijn karakter typeerde. De 
medemens, aandacht en het bieden van een luisterend oor. 
 

In de afgelopen jaren was Leon onze 'geestelijk begeleider'. Zijn 
woorden, gebed en overdenkingen inspireerde ons allen. Wij 
weten dat zijn gezondheid de laatste jaren sterk achteruit ging.  
  

Wij zullen Leon Goertz zijn aanwezigheid, inspiratie en charisma 
zeker gaan missen! Wij bidden voor zijn zielenrust en wensen zijn 
familie en de Congregatie van de Paters ‘Passionisten’ veel sterkte 
en kracht toe! 
 

Verlies brengt aan het licht  
Wat voor ons van waarde is  
Dankbaarheid droogt de tranen  
Voor wat ik zo mis 
 

Namens het Bestuur, 
 

Stichting Behoud Franse klooster 
Sittard 
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Een ‘In Memoriam’ over Leon Goertz geschreven door 
Ben Bongers. 
 

Leon Goertz, pastor, mens, medemens 
 

Leo Joseph Gabriël Goertz werd geboren op 4 januari 1939 op 
boerderij ‘De Heephorst’ in  de buurtschap Putbroek, min of meer 
tegenover het klooster Maria (Moeder der H.) Hoop dat de Paters 
Passionisten in 1925 samen met de kerk hadden laten bouwen aan 
de Annendaalderweg.   
 

De uitstraling die dit klooster in het tweede kwart van de 
twintigste eeuw had blijkt uit het feit dat ‘Maria Hoop’ de 
oorspronkelijke dorpsnaam ‘Diergaarde’ heeft vervangen. 
 

Met diezelfde uitstraling heeft het te maken dat Leons derde 
doopnaam ‘Gabriël’ was, naar de Passionistenheilige Gabriele dell’ 
Addolorata, Gabriël van de Moeder van Smarten.  
 

Leon had wel iets met deze patroonheilige die jong stierf (tijdens 
zijn theologiestudie als onderdeel van de Priesteropleiding) aan 
tuberculose in 1862, in 1920 heilig werd verklaard door Paus 
Benedictus XV en die de patroon werd van de Italiaanse jeugd.  
 

Het was de levensvreugde die Leon, meer dan de passio, het lijden, 
wilde uitdragen en waarmee hij  altijd dicht stond bij de mensen 
die aan hem waren toevertrouwd. Met name werd hij geïnspireerd 
door de speelsheid van jeugd en voelde hij zich betrokken bij jonge 
gezinnen.  
 

Speels en wendbaar was Leon zelf in woord en geschrift. Collega 
Lars Hansson (†2019), evenals Leon betrokken bij de Parochie 
Christus Hemelvaart, Vrangendaal, getuigde meer dan eens dat 
begin en eind van Leons preken even verrassend konden zijn: aan 
het begin vroeg je je af waar het nu weer heen zou gaan en aan het 
eind bleek alles op zijn pootjes terecht te komen.  
 

Als ‘rustend’ pastor schreef Leon menige column voor het blad 
Mariënburg, Magazine voor kritisch katholieken en interviewde 
hij bijzondere persoonlijkheden zoals oud-ministerpresident Dries 
van Acht, hotelier Camiel Oostwegel, een pastor van Poolse 
gastarbeiders en vele anderen. 
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Bij de Stichting Franse Klooster en andere verenigingen trad Leon 
graag op als moderator en wist hij de vrijwilligers te raken en te 
motiveren tijdens kerst- en gedachtenisvieringen.  
 

Het lijden bleef Leon persoonlijk niet bespaard. Al gauw nadat hij 
het pastorale veld had betreden moest hij medische ingrepen 
ondergaan waar hij heel veel last van heeft gehad.   
 

Tot het ‘lijden’ in Leons leven als Pastor mag ook wel gerekend 
worden de kerkhistorische ontwikkeling sinds 1970, nu precies een 
halve eeuw gaande. In genoemd jaar voltrok zich een 
waterscheiding tussen mensen die in het spoor van het Nederlands 
Pastoraal Concilie werkzaam waren in het basispastoraat en de 
institutionele kerk die koos voor restauratie van het oude, het 
bekende.  
 

Leon was er de man niet naar om deze vorm van passio passief te 
ondergaan. Hoe hij zich als basispastor te weer heeft gesteld, kan 
men lezen in zijn in 2016 uitgegeven boek Polsslag van Pastoraat, 
leven en geloven in de snelkookpan van tijd en ruimte (ISBN978-
90-821230-8-1). De titel van dit In Memoriam is deels ontleend 
aan het voorwoord van dit boek. 
 

Ben Bongers 
 

Actualiteit en situatie Franse Klooster 
 

Onze Stichting blijft altijd zeer oplettend als het gaat om het 
onderhoud- en het beheer van het Franse Klooster. Ondanks dat 
onze Stichting géén eigenaar is van het complex, en daarmee ook 
géén officiële verantwoording heeft, voelen wij ons wel ‘moreel’ 
verantwoord. Regelmatig maken Vrijwilligers van onze Stichting 
een inspectieronde rondom het complex, waarbij ze vooral 
opletten op openstaande ramen, deuren, alsook het (groen) 
onderhoud.   
 

De instandhouding- en onderhoud van een kloostercomplex is zeer 
intensief en ook een moeilijke situatie, vooral als het complex leeg 
ligt. De ‘tand des tijds’ zorgt voor verloedering en achteruitgang 
van het complex, maar wij vinden het zeer zorgelijk om telkens 
opnieuw te constateren dat vernieling- en inbraken de meeste 
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schade aanrichten aan het complex. Wij blijven ons steeds 
afvragen: ‘Waarom?’ Waarom zijn er mensen in onze maatschappij 
die helaas niet met hun handen van andermans eigendommen 
afblijven. Waarom worden er zaken met opzet vernield en 
opengebroken?  
 

Onze Stichting blijft scherp en nauwlettend om de zaak ter plekke 
in de gaten te houden en wij blijven ons inzetten voor de instand-
houding van dit erfgoed! Wij blijven ons best doen om hetgeen wat 
‘in onze macht ligt’ ook daadwerkelijk te doen.  
Wij hebben respect voor dit erfgoed, het beeldbepalende 
monumentale gebouw en de prachtige Kapel met de bijzondere 
glas-in-lood ramen van Nicolas en Bemelmans. Met name hebben 
wij groot respect voor het erfgoed van de ‘Zusters van de 
Goddelijke Voorzienigheid’. Dit erfgoed ‘ademt’ de vele goede 
werken uit die de Zusters en de Leken in de afgelopen eeuw in 
Sittard en omgeving hebben verricht. Dankzij hen is er een goede 
gezondheidszorg opgezet in de Westelijke Mijnstreek en omgeving! 
 

Wij hebben als Stichtingsbestuur op eigen initiatief de afgelopen 
maanden vele brieven geschreven en gesprekken gevoerd met de 
Gemeente, Projectontwikkelaars en andere belanghebbende 
partijen. Hier zijn een aantal belangrijke en goede acties uit 
voortgekomen.  
 

Op advies en druk van onze Stichting hebben er in de afgelopen 
tijd werkzaamheden plaats gevonden rondom het Franse Klooster:  

- de bouwhekken zijn rechtgezet, waar nodig gekoppeld met 
klemmen en openingen zijn dichtgezet; 

- het woekerend onkruid binnen de afzetting is geklepeld en 
het achterstallig onderhoud van de groenvoorziening 
rondom het Franse Klooster heeft een onderhoudsbeurt 
gekregen; 

- het complex wordt van buiten en van binnen regelmatig 
periodiek gecontroleerd door een kundig bedrijf en 
signalementen worden dan meteen aangepakt. 
 

Op 28 mei jl. heeft het gemeentebestuur van Sittard-Geleen 
vergunning verleend voor de bouw van een Chinees cultuur- en 
gezondheidscentrum in het Franse Klooster in Sittard. 
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De bouwvergunning voor het beeldbepalende plan is verleend aan 
Frans Klooster B.V., de Nederlandse bv van Chen Yagui, de 
Chinese zakenman die het monumentale pand op de Oude 
Ziekenhuislocatie enkele jaren geleden kocht van de gemeente. De 
renovatie- en bouw zal langer gaan duren. Dit is enerzijds te wijten 
aan de lange duur en complexiteit van de vereiste procedures, 
waarbij ook de Chinese autoriteiten nauw betrokken zijn. 
Anderzijds heeft dit nieuwe uitstel alles te maken met de mondiale 
Corona crisis.  
De bouwstart wordt nu voorzien in de loop van 2021. Ook het 
tijdspad en de deadlines hierbinnen zullen hierdoor verschoven 
worden. Men gaat de realisatie van de renovatie- en bouw nu 
opknippen in meerdere fasen en successievelijke deelprojecten. De 
nieuwe planning gaat men nu uitwerken. Hoogstwaarschijnlijk 
gaat men dan beginnen met de restauratie en renovatie van het 
Franse Klooster.  
 

Inzake de verlening van de vergunning, alsook de vertraging van 
de plannen heeft onze stichting een gesprek gehad met de 
projectontwikkelaars en de wethouder. Onze Stichting heeft in 
deze contacten professioneel laten adviseren door 
Erfgoedvereniging ‘Heemschut’.  
 

 Erfgoedvereniging ‘Heemschut’ bestaat 
sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar 
onafgebroken in voor het behoud van 
cultureel erfgoed, met name voor de 
bescherming van waardevolle objecten en 
gebieden. Alle provincies en de stad 
Amsterdam hebben een eigen 
onafhankelijke Heemschut-commissie. 
Onze Stichting heeft een zeer goede samenwerking met de 
adviseur van de Commissie Limburg. Deze wordt ondersteund 
door het landelijk bureau dat in Amsterdam gevestigd is.  
 

In samenwerking met Erfgoedvereniging ‘Heemschut’ heeft onze 
stichting op 01-07-2020 een reactiebrief c.q. document gestuurd 
naar het College van Burgemeester en Wethouders inzake de 
vergunning van het Franse Klooster. Dit document, bestaande uit 
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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).  
 

Aan de hand van dit document heeft een delegatie van ons 
Stichtingsbestuur op 03-07-2020 overleg gevoerd met de 
Projectontwikkelaars en de Wethouder. Dit waren zeer goede 
gesprekken. De zorgen waren ‘gedeelde zorgen’. Hierop worden 
serieuze acties en initiatieven genomen.  
 

Het is duidelijk zichtbaar dat ook de genoemde gesprekspartners 
de intentie hebben om dit Erfgoed, naar zoveel als mogelijk, in 
‘ere’ te behouden. Blijft dat de huidige situatie ingewikkeld is, met 
name door het intensieve onderhoud- en beheer. 
 

Uiteraard houden wij u van verdere ontwikkelingen op 
de hoogte via onze website en nieuwsbrieven. Voor een 
regelmatige update en actualiteit van de situatie van het 
Franse Klooster, zie onze website: 
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/ontwikkelingspla
nnen/huidige-ontwikkelingen 
 

Annulering busreis en uitnodiging alternatief 
programma 19 september 2020 

 

Zoals al eerder in deze Nieuwsbrief verder is toegelicht hebben we 
de busreis naar Zeeland, Orgelbouwer Nijsse, moeten annuleren. 
Het Stichtingsbestuur heeft na zorgvuldige afwegingen en in 
overleg met de Orgelbouwer een alternatief programma opgesteld. 
Dit programma  vindt plaats op zaterdag 19 september a.s. De 
doelstelling van de dag blijft hetzelfde: informatie over de 
Orgelbouwer, uitleg over de herbouw van ons orgel, het tonen van 
gerestaureerde orgelonderdelen en uitleg over de  restauratie en 
aanpak. Deze belangrijke hoofdelementen zullen in ons 
‘alternatief’ programma naar voren komen.  
 

Mocht het nu zo zijn dat u zich aanvankelijk niet voor de 
busreis heeft opgegeven, maar wel zou willen deelnemen 
aan dit ‘alternatief programma op zaterdag 19 

http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/ontwikkelingsplannen/huidige-ontwikkelingen
http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/ontwikkelingsplannen/huidige-ontwikkelingen
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september’? Dan bent u van harte welkom! Er zijn 
namelijk een paar plaatsen vrij gekomen i.v.m. de 
verschuiving van de datum. De deelname kosten zijn 35,- 
euro.  
 

U kunt zich hiertoe opgeven bij het secretariaat van de 
Stichting: Telefoon: 06-30567774 
Email: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 
 
Het programma op zaterdag 19 september ziet er als volgt uit: 
 

13.00 uur Ontvangst met koffie, thee en Limburgse Vlaai in  
  Zalencentrum Oos Kaar (Overhoven)    
  Geldersestraat 41, 6136 AS Sittard 
 
 
 

14.00 uur Lezing en Orgelbespeling door Orgelbouw René  
  Nijsse in de naastgelegen H. Hartkerk Overhoven  
  Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard 
  Met een lezing door René Nijsse over zijn   
  onderneming / firma, uitleg over de restauratie van  
  ons orgel, tonen van gerestaureerde delen. Bij de  
  presentatie wordt er gebruik gemaakt van een groot  
  scherm met foto’s zodat u een duidelijk beeld krijgt.  
  Eveneens wordt er voor u een prachtige    
  orgelbespeling gegeven door René Nijsse. 
 
 

 
16.00 uur Buffet welke wordt uitgeserveerd in    
  Zalencentrum Oos Kaar (Overhoven)    
  Geldersestraat 41, 6136 AS Sittard 
  
  om circa 18.00 uur is deze dag ten einde.  
 

Zoals u kunt zien vindt dit ‘alternatief programma’ plaats in zowel 
Zalencentrum Oos Kaar en in de H. Hartkerk te Overhoven.  
 

Beide gebouwen liggen naast elkaar (2 minuten loopafstand), alles 
is gelijksvloer en er is voldoende  parkeergelegenheid rondom ‘Oos 

mailto:info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
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Kaar’, rondom de Kerk en in de wijk Overhoven. Alleen de 
‘aangemelde personen’ zullen op 19 september aanwezig zijn.  
Er zullen verder géén andere personen aanwezig zijn (het is dus 
een beperkte kring vanuit de richtlijnen van het RIVM). Zowel  
“Zalencentrum Oos Kaar’, alsook de kerk zijn ontzettend groot. 
Hierdoor is er de mogelijkheid om in alle  gemak de 1,5 meter 
afstand te houden. Onze Stichting draagt zorg voor de RIVM-
regels, handhygiëne is aanwezig en plaatsen worden gereserveerd.  
 

Wij hopen van harte dat u aanwezig bent, op zaterdag 19 
september a.s.  
 

Stand van zaken herbouw orgel 
 

Momenteel is de restauratie- en herbouw van het pijporgel 
afkomstig uit de Kapel van het Franse Klooster in volle gang bij 
Nijsse Orgelbouw in Oud-Sabbinge. Aanvankelijk zou de 
feestelijke oplevering- en ingebruikname van het orgel in deze 
zomer hebben plaatsgevonden. Vanwege het corona-virus zijn wij 
genoodzaakt om de feestelijke oplevering- en ingebruikname uit te 
stellen tot het volgende jaar (2021).  
 

Wij kunnen u alvast melden dat, zoals het er nu uitziet, het 
continuo-orgel in februari 2021 wordt opgeleverd. Afhankelijk 
van de situatie tegen die tijd zullen we bekijken hoe wij het orgel in 
gebruik gaan nemen. Mocht vanwege het corona-virus een 
‘publieke ingebruikname’ niet mogelijk zijn, dan laten wij het orgel 
toch arriveren en zullen het in ‘kleine kring’ in gebruik gaan 
nemen in Zuyderland Medisch Centrum. Op een later moment, 
wanneer de situatie het toelaat, zullen wij het orgel dan met een 
groter publiek feestelijk in gebruik nemen.  
 

In het najaar zal Leo Baeten namens onze stichting een 2de 
videoreportage maken over de voortgang van de bouw van het 
orgel bij Nijsse Orgelbouw in Oud-Sabbinge.  
 

Deze beelden zullen via YouTube met u gedeeld worden. Degenen 
die géén computer hebben zullen een DVD ontvangen. Meer info 
volgt t.z.t. 
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