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Voor wie? 

voor alle geïnteres-

seerden, met name: 

vrienden, vrijwil-

ligers, sponsoren en 

samenwerkende 

partijen 

Stichting Behoud van Klooster, Kapel en Orgel zijnde het “erfgoed” van 

de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid gelegen aan de 

Walramstraat 23 te Sittard.  

Het bestuur van de stichting is uitgebreid met een nieuw lid, me-

vrouw Petra Claessen. Vanwege haar "Limburgse roots" en de 

liefde voor monumenten en historie voelt Petra zich betrokken bij 

het "wel en wee" van onze stichting. Petra is tot op heden direc-

teur geweest van de landelijke "Sales Management Association" 

en zal binnenkort overstappen om directeur te worden van het 

Netwerk "Zelfstandig Werkenden" (NZW). Petra zal haar kennis 

en expertise inzetten in het besturen van de stichting. Haar erva-

ringen en netwerken zijn een geweldige versterking in het be-

stuur van de stichting. 

Voorzitter en Secretaris 

Stichting Behoud Franse Klooster 

Denkt u nog aan uw  “Vrienden-lidmaatschap”! 

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 con-

tributie over het “vriendenjaar 2014” te betalen. De contributie bedraagt € 15,- per jaar. 

U kunt het strookje op het aanmeldingsformulier invullen en tezamen met het verschul-

digde bedrag versturen naar het secretariaat van de stichting: Charles Beltjenslaan 9, 

6132 AD Sittard. Ook bestaat er de mogelijkheid het verschuldigde bedrag over te ma-

ken naar IBAN: NL31 RABO 0140152857, ten name van ‘Vriend Franse Klooster’. Bij de 

omschrijving kunt u uw voor- en achternaam invullen. U dient dan wel het strookje te 

verzenden naar het secretariaat of info@stichtingbehoudfranseklooster.nl. Als u nog 

geen Vriend bent en u overweegt dit, dan stellen wij uw aanmelding zeer op prijs! Voor 

meer informatie en het aanmeldingsformulier verwijzen wij u naar: 

www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/vriend  

Felicitatie voor het Gouden Bruidspaar 

Via deze weg feliciteren wij onze vrijwilligers de heer Piet Meels en mevrouw                           

Willie Meels, die op 19 maart aanstaande hun 50-jarig huwelijk vieren. Wij danken               

Piet en Willie voor hun inzet voor de stichting en wensen hun nog vele mooie jaren 

samen toe! 

Namens bestuur en vrijwilligers 

Stichting Behoud Franse Klooster 
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Geslaagd Kerstconcert! 

In 2013 heeft de Stichting weer vele activiteiten georganiseerd tot behoud van het Franse Klooster, Kapel en Or-

gel. Deze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van vrijwilligers, vrienden en sponsoren. Met 

Pasen (maart 2013) hebben vrijwilligers van de Stichting 165 paasstukjes gemaakt en verkocht.                                        

Door het jaar heeft de Stichting in Sittard vier benefietconcerten georganiseerd (telkens op zondag om 15.00 

uur): 

> 17 maart in de Johanneskerk, met medewerking van: Mandoline Ensemble “The Strings” uit Stein,                  

 Oratorium vereniging Sittard, Leoniek Hermans (solozang) en Anja Hendrikx (orgel). 

> 30 juni in de Johanneskerk, met medewerking van: Ivo van der Bijl (solozang), Math Dirks (solozang) 

 en muziekcorps St. Barbara uit Sittard. 

> 22 september in de parochiekerk van Vrangendael, met medewerking van: het koor “Synoidos” uit                    

 Sittard en Pierre Lebon (orgel).  

> 15 december (Kerstconcert) in de parochiekerk H. Paulus, met medewerking van: het “Maasland 

 Kozakkenkoor” uit Grevenbicht, Ellen Zimmer (sopraan) en Efrem Verleng (orgel). 

De door de Stichting in 2012 opgerichte “denktank herbestemming Frans Klooster”, waarin mensen zitten met 

kennis van bouw, architectuur, monumenten en cultuurhistorie, heeft een plan gemaakt voor functionele toepas-

singsmogelijkheden voor het Franse Klooster.  

In april 2013 heeft de stichting in samenwerking met de “denktank” zijn bevindingen uitgebracht in een 
“Visiedocument voor behoud en herbestemming van het Franse Klooster”. Het document geeft een be-

schrijving van de geschiedenis van het Klooster, met daarbij: een waardebepaling en ontwikkelingspotentieel, 

rekening houdend met de behoeften en economische ontwikkelingen in de regio en in de gemeente Sittard-

Geleen. Het Visiedocument benadrukt vooral de kansen die het kloostercomplex kan hebben voor de stad en de 

regio. Eind mei heeft de Stichting samen met een aantal leden van de “denktank” het visiedocument in eerste 

instantie besproken met de wethouders Ruud Guyt en Peter Geenen, omdat het kloostercomplex onder hun ver-

antwoordelijkheid valt. 

Het visiedocument uitgereikt aan alle fracties in de Gemeente en aan partijen die belangstelling hebben getoond 

voor het kloostercomplex, of een belangrijke rol kunnen spelen bij de financiering. 

Beknopt jaaroverzicht 2013 
kerstconcert 15 december 2013  

Wat hebben wij genoten van de prachtige kerstklanken 

op zondagmiddag 15 december 2013 in de overvolle St. 

Pauluskerk. Dank aan eenieder die het concert mede mo-

gelijk gemaakt heeft, in het bijzonder het “Maasland Ko-

zakkenkoor” o.l.v. Bert Ramakers, mezzosopraan Ellen 

Zimmer en organist Efrem Verleng. De opbrengst van het 

concert bedroeg € 950,71. Dank voor uw gave! Tevens 

spreken wij een woord van dank uit naar onze vrijwilliger 

(bloemist) Ans Maessen die de kerk prachtig versierd 

had! 
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In het najaar is het visiedocument besproken met de diverse fracties in de Gemeenteraad van Sittard-Geleen. De 

Stichting is verheugd dat het College van Sittard-Geleen bij monde van wethouder Meekels te kennen heeft gege-

ven meer tijd te willen nemen voor overleg met geïnteresseerde partijen en dit ook te bespreken in de gemeente-

raad. 

Door het jaar heen heeft de Stichting voortdurend aandacht besteed aan een goede conservering van het kloos-

tercomplex. Zo heeft de Gemeente op verzoek van de Stichting reparaties laten uitvoeren aan het dak en de he-

melwaterafvoer van de Kapel. Vrijwilligers van de Stichting hebben maandelijks onderhoudswerkzaamheden ver-

richt in de groenvoorziening nabij de Kapel en Klooster.  

In samenwerking met en onder supervisie van de Stichting wordt er met medewerking van een aantal vrijwilligers 
en van zusters van de ”Goddelijke Voorzienigheid” een documentaire (film) gemaakt over de geschiedenis van 

het Franse Klooster en het voormalig ziekenhuis “De Goddelijk Voorzienigheid”. In de documentaire wordt een 

impressie gegeven van het vroegere religieuze leven in het Franse Klooster en het werken van de zusters en leken 

in het ziekenhuis, aan de hand van opnames en interviews met zusters en leken. 

“De filmploeg”is naar het moederhuis in Crehén (Frankrijk) geweest, waar men prachtige opnames heeft kunnen 

maken en inzage heeft gekregen in documenten waarin de stichting van het klooster in Sittard werd beschreven.  

Met droefheid moeten wij u informeren over het overlijden van één van onze actieve vrijwilligers, Carool de Jong. 

Wij verliezen hiermee een enthousiast en plezierig persoon. 

Sittard, 31 december 2013 

dhr. J. Smeets, bestuurslid  dhr. E. Verleng, secretaris 

vervolg jaarverslag... 

Exploitatieoverzicht 2013   

Wij willen u graag een overzicht geven van de baten en de lasten van onze stichting in 2013. Mede dankzij de 

steun van vele vrienden, donaties en giften kan de stichting  aan haar doelstellingen werken. 

Evenals voorafgaande jaren heeft de stichting in 2013 weer vele activiteiten georganiseerd waarvan de gelden ten 

goede gaan komen aan de doelstellingen van de stichting waaronder de restauratie- en herplaatsing van het Ver-

schueren pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster, onderzoek naar mogelijkheden ter herbestemming van 

het Franse Klooster, conservatie van het kloostercomplex / kapel, e.a. De activiteiten van de stichting bestaan 

voornamelijk uit de benefietconcerten en benefietactiviteiten (zoals de vriendenwerving, paasstukjesactie, DVD 

verkoop, e.a.).  

Wij danken eenieder voor zijn of haar inzet, op welke 

wijze dan ook. Dankzij uw steun kunnen wij onze werk-

zaamheden blijven voortzetten.  

Namens het bestuur, 

dhr. E.J.M.W. Verleng, secretaris / penningmeester  

IBAN 

In verband met de invoering van de “IBAN-nummers” 

is het rekeningnummer van de stichting veranderd: 
NL31 RABO 0140152857. Voor betalingen vanuit het 

buitenland moet men het BIC nummer gebruiken. Het 

BIC nummer is: BIC: RABONL2U 
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                                       AGENDA 

Paasstukjesverkoop 2014 

Dit jaar heeft u weer de gelegenheid om een paasstukje te kopen!  De opbrengst 

van de verkoop zal ten goede komen aan de orgelrestauratie. De paasstukjes zul-

len gemaakt worden door vrijwilligers van de stichting geholpen door echte vak-

mensen. De kosten van een paastukje zijn € 9,00 en voor de vrienden van het 

Franse Klooster € 7,00. U kunt de bestelling telefonisch of per mail doorgeven: 06-

30567774 of info@stichtingbehoudfranseklooster.nl  t/m 31 maart.  Geef Uw be-

stelling s.v.p. tijdig door, want bij het bereiken van de limiet worden bestel-

lingen niet meer aangenomen.  

Het paasstukje kan afgehaald worden op vrijdag 11 april (tussen 9.30u en 17.30u) 
en zaterdag 12 april (tussen 9.30u 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). De betaling hoeft 

pas voldaan te worden bij het afhalen of bezorgen. 

Moederdagconcert 11 mei a.s. op Maasland-Park 

Op zondagmiddag 11 mei 2014 om 15.00 uur organiseert de Stichting 
‘Behoud Franse Klooster’ in samenwerking met ‘Cultuurkweek Sit-

tard’ een ‘Moederdagconcert’ op het Maasland-park (Walramstraat 

23) in Sittard. Het concert dat onderdeel is van CULTUUR IN HET PARK 
zal verzorgd worden door harmonie ‘L’Union’ uit Born o.l.v. Jos Kuipers, 

het ‘Schiffler Sextet’ uit Sittard en zanger Math Dirks. De toegang is 

gratis, maar een vrije gave ten bate van de restauratie van het 

‘Verschueren’-orgel wordt ten zeerste op prijs gesteld. Dit orgel heeft 

zware schade opgelopen door de binnenbrand in de Kapel van het 

‘Franse Klooster’  in juni 2010. 

Wij gaan natuurlijk uit van goede weersomstandigheden! Mocht dit niet 

zo zijn, dan wordt het concert gehouden in de St. Pauluskerk in het Lim-

brichterveld (Generaal Whitestraat 2) Sittard (één kilometer van het 

park vandaan). Wij zullen dit tijdig berichten rondom het park en op de 

website: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl 

Rally vertrekt van Maasland-park op 25 mei a.s. 

Het juniorbestuur van de LIONS heeft een sponsoractie voor het Verschueren-pijporgel opgezet in de vorm van 

een “auto-rally”. Op zondag 25 mei, om 10.00 uur, starten vanaf het Maasland-park circa 40 auto’s voor een rally 

door het Limburgse land. De opbrengst van deze rally komt ten goede aan de orgelrestauratie. Mocht u belang-

stelling hebben om aan de rally deel te nemen kunt u een mail sturen naar het secretariaat van de stichting: 

info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 

Het Bestuur is erg verheugd met dit initiatief, met name omdat deze jongerengroep van de LIONS zich inzetten 

voor het behoud van het erfgoed. 


