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Openingswoord 
 

Het jaar 2021 ligt al weer bijna achter ons. Een heel bewogen jaar 
dat, net als 2020, getekend wordt door het Corona virus. Evenals 
het vorig jaar hebben wij ook afgelopen jaar de fysieke activiteiten 
beperkt moeten houden.  
 

In de zomerperiode hebben wij een orgelconcert georganiseerd 
(corona-proof en middels livestream) en in het najaar hebben wij 
aandacht geschonken aan het 200 jarig jubileum van de ‘Zusters 
van de Goddelijke Voorzienigheid’. Hiervan in deze nieuwsbrief 
meer. 
 

Ook al liggen de 'publieke fysieke activiteiten' nu op een andere 
frequentie vanwege de beperkte mogelijkheden opgelegd vanuit de 
overheid- en veiligheidsoverwegingen, aan de achterkant blijven 
we hard werken.  
 

Wij blijven ons permanent inzetten voor het behoud van het 
erfgoed van de ‘Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid’; het 
Franse Klooster, de Kapel en het Orgel.  
 

Ook nu in dit jaar waarin de congregatie van de ‘Dochters van de 
Goddelijke Voorzienigheid’ hun 200 jarig jubileum vieren beseffen 
wij weer goed, waarom we dit allemaal doen. Het erfgoed van de 
zusters in Sittard mag niet verloren gaan!  
 

Deze congregatie met haar zusters zijn van grote betekenis geweest 
(en nog!) voor Sittard en omgeving. Uit groot respect moeten wij 
niet alleen het verhaal, maar zeker ook de tastbare herinneringen, 
koesteren en bewaren voor de toekomst; het Franse Klooster, 
de Kapel en het Orgel.  
 

In dit jubileumjaar 2022 hopen wij van harte een mooi, en vooral 
een veilig en geschikt, moment te vinden om het orgel in gebruik te 
nemen. Hiervoor zijn wij in gesprek met de orgelbouwer en andere 
samenwerkende partijen.  
 

Wij hopen van harte dat u ons ook in het komend jaar 2022 blijft 
steunen als 'Vriend' van onze Stichting. 
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Wij wensen u allen een goede en Zalige Kerstmis toe en alle goeds 
voor 2022 voor u en uw naasten. 
 
Blijf allen gezond!! 
 
Namens het Bestuur van de Stichting Behoud Franse Klooster 
 
Petra Claessen, voorzitter 
 
 

Oproep Vriend ‘Franse Klooster’ 
Contributiejaar 2022 

 

Wij hopen van harte dat u ons ook in het komend jaar 2022, blijft 
steunen als 'Vriend' van onze Stichting, voor € 15,- per jaar, zodat 
wij onze activiteiten m.b.t. het behoud van het erfgoed van de 
'Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid' goed en gedegen 
kunnen voortzetten.  
 

Het 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 voor- 
en achternaam invullen.  
 

U kunt het bedrag van € 15,- ook contant betalen. U dient dan 
het bedrag van € 15,- , voorzien van uw naam, in een                            
gesloten enveloppe te verzenden naar het secretariaat van de 
stichting:                                                                                                                 
Stichting Behoud Franse Klooster, Charles Beltjenslaan 9, 
6132 AD Sittard. 
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Leven voor de zorg 
200 jaar Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid 

28 september 2021 t/m 9 januari 2022 
 

In het kader van het 200 jarig bestaan van de Congregatie 
van de ‘Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid’ vindt er in 
museum De Domijnen een tentoonstelling plaats van 28 
september t/m 9 januari onder de titel ‘Leven voor de zorg’. 
Gelijktijdig met de tentoonstelling is er ook een boek 
uitgegeven door Antoine Jacobs. 
 

In 2022 vieren de Dochters van de Goddelijke 
Voorzienigheid van Créhen (Fr.) hun 200-jarig jubileum. Dit 
jubileum wordt door Erfgoedcentrum De Domijnen 
aangegrepen om een expositie over de geschiedenis van deze 
orde en hun betekenis voor de regio te maken. 
 

 
 

Hun komst naar Limburg heeft alles te maken met de grote 
spanningen tussen kerk en staat in Frankrijk rond 1900. 
Kloosterorden waren niet langer gewenst en zij zochten 
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daarom elders hun onderkomen. De expositie begint met de 
vele andere zogenaamde refugieorden die zich destijds in 
onze regio hebben gevestigd. Met name uit Duitsland, waar 
de spanningen in de 19e eeuw al resulteerden in een 
verbanning, komen veel kloosterlingen. Bisschop J.A. 
Paredis, de plaatselijke pastoors en de katholieke bevolking 
heetten hen hartelijk welkom. De paters en nonnen waren 
immers gewaardeerde hulpkrachten. 
 

Na hun komst naar Limburg worden de Dochters actief in het 
onderwijs, kinderopvang, verpleging en zielzorg. Zo’n dertig 
Franse ordes en congregaties emigreren naar Nederland. In 
Sittard vestigen zich met name Duitse kloosterlingen: 
franciscanen (kasteel Watersleyde), priesters van het H. Hart 
(Leyenbroek), karmelietessen van het Goddelijk Hart van 
Jezus (Kollenberg), jezuïeten (dominicanenklooster). Ook 
aan hen wordt kort aandacht besteed. 
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Gidsfiguren 
De geschiedenis van de Dochters en hun betekenis voor de 
regio wordt aan de hand van 7 gidsfiguren verteld, die de 
bezoeker persoonlijk aanspreken. 
 

Als voorbeeld Mère Marie Hippolyte (Botsorhel 1859 – 
Créhen 1919) 
Mon Dieu! De Franse overheid dreigt onze congregatie op te 
heffen! Wij gaan naarstig op zoek naar een veilige plek en 
houden een noveen tot dat doel. Door Gods voorzienigheid 
krijgen wij contact met pastoor Friant uit Doornik. Hij biedt 
aan ons te helpen kloosters te vestigen in België. Dit lukt en 
in 1900 openen wij de eerste huizen in België. Uitbreiding in 
het kloosterrijke België is moeilijk. Daarom wijken wij uit 
naar Nederland. 
 

Zusters in Limburg 
De Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid worden in 
1822 in Créhen, Bretagne, gesticht door Guy Homery. In 1903 
vestigen zij zich in Limburg. In Herten, Grevenbicht en 
Montfort verrijzen dan de eerste kloostertjes. Twee jaar later 
vestigen zij zich ook in Sittard. Het door hen gebouwde 
klooster staat aan de basis van het RK Ziekenhuis De 
Goddelijke Voorzienigheid. Dit ziekenhuis groeit in de loop 
van de jaren uit en geniet grote bekendheid. De ‘Franse 
zusters’ zijn vooral actief in de ziekenzorg maar ook in het 
(kleuter)onderwijs en de bejaardenzorg. Vanaf 1970 zijn ze 
ook buiten Limburg actief, o.a. in Heeg (Friesland), Deventer 
en Rotterdam. De nadruk van hun werkzaamheden ligt dan 
vooral op pastoraal en oecumenisch werk. Tegenwoordig 
werken en wonen de zusters alleen nog in Sittard, waar ze 
met name de zorg voor bejaarden op zich nemen. 
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Terug naar het verleden 
Dankzij de leden van de oral history groep van Sittards 
Verleden kunnen we ook dit keer weer beschikken over 
interviews. Er zijn fragmenten te beluisteren van interviews 
met zusters en personeel dat in het ziekenhuis heeft gewerkt. 
Foto’s, documenten en objecten die vooral door de orde ter 
beschikking zijn gesteld geven een goed beeld van 200 jaar 
geschiedenis van een leven voor de zorg. Voor velen zal het 
een feest van herkenning zijn. 
 

Voor meer informatie: 
Erfgoedcentrum De Domijnen 
Kapittelstraat 6 
6131 ER Sittard 
Telefoon: 088 599 5577 
https://www.dedomijnen.nl/tentoonstellingen/expositie/leven-voor-de-zorg/ 
 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.dedomijnen.nl/tentoonstellingen/expositie/leven-voor-de-zorg/
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Kerstconcert zondagmiddag 19 december om 15u 
 

Vanwege de Corona Pandemie heeft het Stichtingsbestuur 
besloten dit jaar géén eigen fysieke activiteiten te 
organiseren. Onze Stichting zal dan ook dit jaar geen eigen 
kerstconcert organiseren, maar wij sluiten ons heel graag aan 
bij het kerstconcert van de parochie op zondagmiddag               
19 december om 15.00 uur in de Heilig Hart van 
Jezuskerk aan de Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard 
(Overhoven).  
 

Tijdens dit kerstconcert zal er mooie kerstmuziek uitgevoerd 
worden en zullen er ook mooie kerstgedichten voorgedragen 
worden. De toegang van het concert is gratis, maar een vrije 
gave is uiteraard meer dan van harte welkom! 
 

We houden u op de hoogte of het  kerstconcert daadwerkelijk 
zal doorgaan. Dit is afhankelijk van de dan geldende 
maatregelen van het Bisdom en de Overheid m.b.t. de Corona 
Pandemie. Indien het concert doorgaat dan vragen wij de 
bezoekers zich absoluut te houden aan de dan geldende 
corona-maatregelen. 
 

U heeft ook de mogelijkheid om het concert 
rechtstreeks te volgen via de livestream via de website: 
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video 
 

Van harte welkom om, ook via de digitale livestream, met ons 
verbonden te zijn! 
 

Houdt onze website www.stichtingbehoudfranseklooster.nl  
in de gaten om te checken of het kerstconcert op 19 december 
a.s. wel of niet doorgaat. Indien u géén computer heeft kunt u 
ook telefonisch contact opnemen met onze secretaris via 
telefoonnummer 06-30567774. 
 
 

http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video
http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/
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Feestelijke Eucharistieviering als symbolisch cadeau 
voor de Zusters van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’ 
vanwege het 200 jarig jubileum van hun 
Congregatie. 
 

Op zondagmiddag 10 oktober jl. heeft onze Stichting ‘Behoud 
Franse Klooster’ als ‘symbolisch cadeau’ aan de Zusters van 
de ‘Goddelijke Voorzienigheid’ een feestelijke 
Eucharistieviering aangeboden vanwege het 200 jarig 
jubileum van de ‘Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid’. 
 

Vanwege de sociale veiligheid waarmee we allemaal te maken 
hebben gedurende deze tijd van de Corona Pandemie, zijn 
alleen de Zusters en een delegatie van onze Stichting 
aanwezig geweest bij deze feestelijke Eucharistieviering. Dat 
niet iedereen aanwezig kon zijn vonden wij ontzettend 
jammer, maar de veiligheid van eenieder staat voorop.  
 

De Eucharistieviering stond in het teken van dankbaarheid 
van de Congregatie en hun jarenlange inzet, door de nog 
levende- en ook door de overleden Zusters die zich actief en 
zeer zichtbaar hebben ingezet voor de medemens. De Dienst 
werd voorafgegaan door een hartelijk welkomstwoord van de 
voorzitter van ons Bestuur Petra Claessen. De 
Eucharistieviering werd verricht door Emeritus-Rector Math 
Reul, die meer dan 25 jaar verbonden is geweest als Rector 
van het Sittards Ziekenhuis en hiermee ook een bijzondere 
band heeft met de Congregatie van de Zusters. De muzikale 
opluistering van de Eucharistieviering werd verzorgd door 
Cantor Rob Karsten, Organist Rob Waltmans en een 
Ensemble van Fanfare St. Jan uit Leyenbroek.  
 

Deze mooi verzorgende muzikale invulling gaf de 
Eucharistieviering een extra feestelijk karakter! Mede 
namens de Zusters, richten wij als Bestuur een groot woord 
van dank aan eenieder die medewerking heeft verleend aan 
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deze feestelijke Eucharistieviering; Emeritus Rector Reul, de 
Koster, Misdienaars, alle musici en alle vrijwilligers die op 
welke wijze dan ook, hebben meegewerkt om deze 
Eucharistievering extra feestelijk te maken! Bijzonder willen 
wij ook nog degenen noemen die gezorgd hebben voor de 
prachtige feestelijke bloemstukken in de kerk. Na de 
Eucharistieviering is er als eerbetoon aan de Zusters, een 
bloemstuk geplaatst op de begraafplaats van de Zusters. 
 

U kunt de video van de Feestelijke Eucharistieviering 
in het kader van het 200 jarig jubileum van de 
Zusters van ‘De Goddelijke Voorzienigheid’ nog 
terugkijken via onze website: 
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video 
 

Tevens zijn er ook hele mooie foto’s geplaatst van 
deze feestelijke middag in het digitaal fotoboek op de 
website: 
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/fotoboek-
jubileum 
 

Dankjewel aan onze vrijwilligster die de prachtige 
foto’s gemaakt heeft! Een bundeling van de mooie 
fotocollectie treft u nu aan in het fotoverslag dat 
volgt in deze nieuwsbrief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video
http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/fotoboek-jubileum
http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/fotoboek-jubileum


13 

 

Fotoverslag van de Feestelijke  Eucharistieviering   
zondag 10 oktober 2021 

200 jarig jubileum Zusters ‘Goddelijke 
Voorzienigheid’ 
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