
Nieuwsbrief 
maart 2012 
Nummer: 1 
Jaargang: 2 

 
Stichting Behoud van Klooster, Kapel en Orgel zijnde het “erfgoed” van de zusters van de  
Goddelijke Voorzienigheid gelegen aan de Walramstraat 23 te Sittard.  

Secretariaat:   Charles Beltjenslaan 9 
                        6132 AD Sittard 

                        046 – 4377591 of 06 – 30567774 
                        info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 

                        www.stichtingbehoudfranseklooster.nl 

                        KvK:  53126483 
                        Rabobank: 1401.52.857 

VOORWOORD 
Beste Vrienden van het Franse Klooster,  
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Stichting Behoud Franse 
Klooster. In deze nieuwsbrief staan weer verschillende actualiteiten 
beschreven aangaande het Franse Klooster, de Kapel en het Orgel. 
De komende tijd zal de herbestemming en de toekomst van het Franse 
Kloostercomplex in de media centraal staan.  
Zoals u weet zal het terrein een tijdelijke herbestemming krijgen met 
gras, bankjes, fietspad, etc. De bestaande bomen zullen gehandhaafd 
blijven. Waarschijnlijk zal het terrein (inclusief Franse Klooster) medio 
het voorjaar door de gemeente Sittard – Geleen overgenomen worden. 
Het is natuurlijk een belangrijke opdracht om een goede 
herbestemming in het Franse Klooster en kapel te vestigen. 
De stichting heeft momenteel een werkgroep in het leven geroepen die 
zich gaat buigen over dit onderwerp. De gemeente Sittard – Geleen 
heeft een limiet van één jaar (vanaf het moment van overname) 
gesteld om een herbestemming voor het complex te vinden.  
Het is een enorme klus, maar wij gaan ervoor!  
 

 
        historische foto hoofdingang ziekenhuis Goddelijke Voorzienigheid 

 

VRIENDEN 
Voor de stichting is het belangrijk om zoveel mogelijk vrienden te 
hebben; zo kan de stichting onder een goede continuïteit aan haar 
doelstellingen werken. Het is voor de stichting van groot belang om in 
bepaalde situaties zoveel mogelijk namen te kunnen tonen die een 
passende herbestemming in het kloostercomplex ondersteunen.  
Het is een uitdaging komend jaar het ledenbestand te 
verdubbelen. Wij vragen dan ook aan u om kennissen, 
familieleden en buren te werven als ‘Vriend’ van de stichting. 
Hiertoe hebben wij voor u een aanmeldingsformulier 
bijgesloten dat u dan kunt overhandigen. Wanneer u denkt 
meer formulieren nodig te hebben (wat natuurlijk uiterst 
positief is) kunt u contact opnemen met het secretariaat van 
de stichting. Ook kunt u het formulier downloaden van onze 
website. 
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BEKNOPT JAAROVERZICHT 2011 VAN DE 
ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING.  

De stichting komt voort vanuit een enthousiaste vrijwilligersgroep die 
zich inzet voor het behoud van het Franse Klooster, Kapel en Orgel.  
In de eerste helft van het jaar heeft deze groep vooral haar zorgen over 
het vandalisme (brandstichting in de kapel, diefstal en vernielingen in 
het Klooster) en het verval van het gebouwencomplex onder de 
aandacht gebracht van de eigenaar: Orbis Medisch- en Zorgconcern.  
Over beveiliging en onderhoud van het complex hebben enkele 
vrijwilligers diverse gesprekken gevoerd met mensen van Orbis, 
hetgeen er onder andere toe geleid heeft dat in maart de groep 
vrijwilligers het gehele pijpwerk van het Verschueren orgel uit de kapel 
gedemonteerd en veilig opgeslagen heeft in een ruimte beschikbaar 
gesteld door de Gemeente Sittard-Geleen.    
Met de Gemeente Sittard-Geleen (als toekomstige eigenaar) hadden de 
vrijwilligers inmiddels al enkele gesprekken met een aantal wethouders 
gevoerd over de conservering van het Kloostercomplex en over een 
toekomstige bestemming die recht zou doen aan de geschiedenis van 
dit gebouw.  
 
Contacten met de plaatselijke media hebben er toe geleid dat er enkele 
artikelen verschenen zijn in Dagblad De Limburger/ Het Limburgs 
Dagblad en het weekblad De Trompetter. Hierdoor werd aan het 
streven van deze vrijwilligers, het behoud van het Klooster, Kapel en 
orgel wat meer bekendheid gegeven bij de plaatselijk bevolking. 
Daarnaast hebben de vrijwilligers het veldkruis aan de voorgevel van de 
Kapel opgeknapt en opnieuw laten inzegenen. Halverwege het jaar 
hebben ze besloten een aantal mensen te benaderen voor de vorming 
van een bestuur en het in leven roepen van een stichting om een meer 
officiële status te verkrijgen. Op 8 juli 2011 heeft de officiële oprichting 
plaatsgevonden onder de naam:  Stichting Behoud van Klooster, Kapel 
en Orgel zijnde het “erfgoed” van de Zusters van de Goddelijke 
Voorzienigheid gelegen aan de Walramstraat 23 te Sittard – Geleen. 
 
 

Het bestuur bestaat uit vijf personen: voorzitter: dhr. L. Jansen, 
secretaris-penningmeester: dhr. E. Verleng en de leden: dhr. J. Smeets, 
dhr. B. Scholte en Zr. Paule Houtvast (van de Goddelijke 
Voorzienigheid). 
Als Stichting heeft men de gesprekken met Orbis en de gemeente 
Sittard-Geleen voortgezet en van tijd tot tijd de lokale media benaderd 
om meer bekendheid te geven aan zijn doelstelling en de hiervoor 
uitgevoerde activiteiten.   
 

Medio september heeft de totale ontmanteling van het orgel 
plaatsgevonden en zijn de onderdelen veilig opgeslagen. Ook de 
kerkelijke attributen, die nog in de Kapel aanwezig waren, zijn 
verwijderd en veilig opgeslagen. Op 18 september 2011 heeft de 
stichting een benefietconcert georganiseerd in de Pauluskerk te 
Limbrichterveld. Ook in 2012 zullen er benefietconcerten georganiseerd 
worden en wel op zondag 15 januari en 22 april en in juni en 
september. De Stichting heeft ook een actie gestart om “Vriend” te 
worden van het Klooster, Kapel en orgel voor 15 euro per jaar. Dit 
allemaal om geld bij elkaar te krijgen om het orgel te restaureren.   
 

Sittard, 31 december 2011                                                        
dhr. J. Smeets    dhr. E. Verleng                 
bestuurslid                                            secretaris 
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Foto’s Benefietconcert 15-1-
2012 

 
tenor Andrea Poddighe 

http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/website/


ACTUELE ZAKEN 
 

www.stichtingbehoudfranseklooster.nl  
Dit is de website van de stichting die op 20 december 2011 online is 
gegaan. Het is een fraaie website met veelzijdigheid aan informatie 
over de stichting, Franse Klooster, Kapel, Orgel, geschiedenis, 
ontwikkelingsplannen, etc. Ook kunt u terecht op deze website voor 
foto’s van activiteiten, jaarverslagen, informatie omtrent “Vriend van 
het..”, mediaberichten (zowel PDF, audio en video), etc. Neemt u 
gerust de tijd om achter de computer te zitten en onze website te 
bezoeken. Het mailadres van de stichting is: 
info@stichtingbehoudfranseklooster.nl  
 

Media 
De afgelopen tijd is de stichting volop in de media geweest. Op 12 
januari stond er een stuk over de orgelrestauratie in Dagblad de 
Limburger/ Het Limburgs Dagblad. Een week eerder (6 januari) 
waren bestuursleden Jan Smeets en Efrem Verleng te gast bij 
radioprogramma Partimento van streekomroep Start en op zondag 29 
januari hebben bestuursleden Ludo Jansen en Efrem Verleng een 
interview gehad met L1 radio. 
U kunt onze website raadplegen voor het bekijken en het beluisteren 
van deze interviews (en alle voorgaande publicaties). 
 

Benefietconcert 15 januari 
Op zondag 15 januari heeft het tweede benefietconcert plaats 
gevonden. Niet alleen buiten was het stralend weer, maar ook in de 
St. Pauluskerk klonken er prachtige stralende akkoorden van het 
vocale ensemble Alouette o.l.v. Paul Timmermans, tenor Andrea 
Poddighe en organist Eric Gruisen. De kerk zat vol en eenieder was 
enthousiast.  
De opbrengst van het concert bedroeg  € 617,40.  
Dank aan eenieder die, op welke wijze dan ook, een steentje heeft 
bijgedragen aan dit concert. 
                                                                                    

Paasstukjes voor orgelrestauratie 
Met Pasen 2012 wil de stichting paasstukjes verkopen. De opbrengst 
zal ten goede komen aan de orgelrestauratie. 
De paasstukjes zullen gemaakt worden door vrijwilligers van de 
stichting geholpen door vakmensen. 
De kosten van een paasstukje zijn € 8,50 en voor de vrienden 
van het Franse Klooster € 6,50. 
U kunt een paasstukje bestellen door onderstaand strookje in te 
vullen (volledig en duidelijk) en te verzenden naar het secretariaat 
of contact op te nemen met het secretariaat van de stichting t/m 
24 maart.  
Het paasstukje kan afgehaald worden op vrijdag 30 maart (tussen 
9.00u en 18.00u) en zaterdag 31 maart (tussen 9.00u en 17.00u) in 
de winkel van Dieteren Klinkers op de Steenweg 43 te Sittard. 
Het paasstukje kan op bovenstaande data ook bij u thuis op 
afspraak bezorgd worden (tegen een kleine meerprijs). 

 

Naam:____________________ Achternaam:_____________________ 
Straat+Nr:________________________Plaats:___________________ 

Tel.:________________________E-mail:________________________ 

Is al Vriend:  ja / nee   Hoeveel stukken wenst u te bestellen:___________ 
Doorhalen wat niet van toepassing is:   wilt stukje bezorgd krijgen  of    haalt stukje zelf op 30 of   

31 maart bij Dieteren Klinkers (Steenweg 43 Sittard) 

 

 
organist Eric Gruisen achter het 
orgel 
 

 
vocale ensemble Alouette  
 

 
inhoudelijk moment door deken 
van Rens 
 

 
welkomstwoord door voorzitter 
Ludo Jansen 
 

 
het verbrande klavier met het 
“leven” van een bloemstuk als 
symbool voor de toekomst 
 

Wij danken: 

 
Rijksweg Noord 233 
6136 AB Sittard 
info@deheusbeeldvorming.nl 
www.deheusbeeldvorming.nl 

T 046 400 7755 
F 046 458 1773 
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Het Orgel 
Zoals u allen weet ligt het orgel geheel opgeslagen in een veilige, 
warme en vochtvrije omgeving. Het pijpwerk en de mechaniek van 
het orgel liggen zorgvuldig genummerd en gesorteerd op daarvoor 
bestemde stellingen die door de stichting zijn aangeschaft. 
Momenteel is de stichting verschillende orgelbouwers aan het 
raadplegen over de opslag en toekomstige restauratie. Ook heeft de 
stichting al met verschillende orgelbouwers gesprekken gehad 
omtrent de restauratie. 
Het is goed om u mee te delen dat de orgelbouwers onze stichting 
met haar vrijwilligers een pluimpje hebben gegeven omtrent de 
demontage en opslag van het orgel: dit is op een professionele en 
vakkundige wijze gebeurd. 
Afwachtend op de herbestemming van de kapel blijft het orgel 
tijdelijk in de opslagruimte liggen waar de vrijwilligers al kleine 
voorbereidingen treffen omtrent de restauratie. De stichting hoopt 
uiteindelijk het orgel in een perfecte staat in de kapel terug te 
kunnen plaatsen.  
 

 

AGENDA 
Noteer alvast in uw agenda: 
- Derde benefietconcert voor de restauratie van het orgel op 

zondag 22 april 2012 om 15.30 uur in de St. Pauluskerk te 
Sittard / Limbrichterveld (Generaal Whitestraat 2). Dit concert 
zal verzorgd worden door het koor Vocomotion uit Midden – 
Limburg o.l.v. Har van Pol met begeleiding door Jos van Pol. 
Instrumentaal orgelspel zal verzorgd worden door Jos van Pol. 

 

 
WIST U DAT? 

- medio het voorjaar het Verschueren pijporgel officieel wordt 
overgedragen aan de stichting? 

- de stichting dan eigenaar is van het orgel? 
- het orgel geheel onder elektronische beveiliging ligt opgeslagen? 
- het orgel een bijzonder toets- en (mechanisch) blaasinstrument 

is ?  
- het orgel rond de 1000 pijpen heeft en 17 registers en                

verder 2 x 56 toetsen en 30 pedaaltoetsen bezit? 
- een register een klanktype is d.w.z. een instrument imiteert? 
- het Verschueren pijporgel uit de Kapel ook een trompet, 

kromhoorn en blokfluitregister heeft? 
- het orgel een volledig orkest vertegenwoordigt? 

 
 

Fijne paasdagen toegewenst…. 
U bestelt toch zeker ook een paasstukje ten 

bate van de orgelrestauratie? 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Hato b.v. 
Handelsstraat 31 

6135 KK Sittard 

046-4585050  
 

Dieteren Klinkers 

Steenweg 43 

6131 BC Sittard 
046-4512562 

 


