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Voorwoord 

Beste vrienden en relaties, 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de derde jaargang van onze stichting. Zoals u al 

wellicht is opgevallen, heeft deze nieuwsbrief een nieuwe “lay-out” gekregen. Op 

deze wijze probeert de stichting voortdurend bezig te zijn  met de verbetering van de 

communicatiemiddelen. Ook onze website: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl 

wordt voortdurend geactualiseerd met nieuwe berichtgeving, foto’s, videofilms, e.a. 

Wanneer u op de hoogte wilt blijven aangaande de situatie van het Franse Klooster en 

de stichting adviseren wij u met regelmaat onze website te bezoeken. 
 

In deze nieuwsbrief staan de actuele onderwerpen van de afgelopen periode. Het 

meest actuele onderwerp blijft de herbestemming van het Franse Klooster. De        

denktank van de stichting heeft het visiedocument afgerond omtrent de                                    

herbestemmingsmogelijkheden van het Franse Klooster. Dit visiedocument is op         

vrijdag 24 mei 2013 aan de wethouders van de gemeente Sittard-Geleen overhandigd 

en besproken. In deze nieuwsbrief gaan wij hier verder op in.  
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Stichting Behoud van Klooster, Kapel en Orgel zijnde het “erfgoed” van 

de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid gelegen aan de 

Walramstraat 23 te Sittard.  

Via deze weg willen wij alle vrienden, vrijwilligers en  

sponsoren bedanken die een bijdrage leveren aan 

de stichting. Mede door hun inzet kan de stichting 

aan haar doelstellingen werken.  Nieuwe vrienden 

zijn van harte welkom bij de stichting. Wanneer men 

vriend van de stichting wilt worden (voor € 15,-  per 

jaar) kan men zich melden bij het secretariaat van de 

stichting, of raadpleeg onze website voor het aanmel-

dingsformulier (onder het kopje “vrienden”).   

De stichting is ook  op zoek naar vrijwilligers die het 

“team” wilt versterken. Binnen de stichting werken 

de vrijwilligers aan verschillende werkzaamheden 

zoals de organisatie en ondersteuning van benefiet-

concerten, ontwikkeling van een documentaire,              

expositie over het erfgoed, onderhoudswerkzaamhe-

den in de groenvoorziening en opslaglocatie van het 

orgel, e.a. Voor meer informatie kunt u contact opne-

men met het secretariaat van de stichting. 



In december 2012 is de gemeente 

Sittard-Geleen eigenaar geworden 

van het Franse Klooster. De gemeente 

heeft in juli 2013 een analysedocument  

laten opstellen door het bureau                   

Twynstra Gudde.  

De gemeente heeft de begeleiding 

van een eventuele verkoop van het 

Franse Klooster uitbesteed aan dit 

bureau. Op 13 maart 2013 publiceerde 

de gemeente het verkoop-document 

dat door Twystra-Gudde is opgesteld. 

Potentiële marktpartijen hadden                   

hierbij de mogelijkheid om zich aan te 

melden. In het najaar van 2013 hoopt 

de gemeente de resultaten van de 

aanbesteding te kunnen presenteren. 

Herbestemming Franse Klooster 

Visiedocument  

“In het 

visiedocument  

heeft  de stichting 

gezocht                 

naar de 

discrepanties 

tussen  het 

aanbod en de te 

verwachten vraag 

naar  huidige en 

toekomstige 

voorzieningen                

in de stad  

Sittard - Geleen 

en waar het 

kloostercomplex 

voor kan gaan 

dienen” 
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Het Franse Klooster 

omstreeks begin 

20ste eeuw 

De raad heeft besloten dat, wanneer 

er zich geen marktpartijen gemeld 

hebben, het college beslist over de 

toekomst van het klooster. 

Wat betreft de toekomst van de Kapel 

bestaat er een specifiek beleid. De 

raad zal beslissen wat er met de kapel 

gaat gebeuren. Tijdens de raadsver-

gadering van 13 september 2012             

gaven alle fracties aan voorstander te 

zijn voor het behoud van de Kapel, 

gezien haar artistieke en emotionele 

waarde voor Sittard en haar omge-

ving.  

 

Op vrijdag 24 mei 2013 heeft de                 

stichting haar visiedocument gepre-

senteerd aan wethouders Ruud Guyt 

en Peeter Geenen.  

Om een toekomstvisie voor het erf-

goed te realiseren heeft de stichting 

zich laten bijstaan door een advies-

groep van mensen met kennis van 

bouw, projectontwikkeling, architec-

tuur, monumenten en cultuurhistorie. 

De denktank heeft onderzoek gedaan 

naar de functionele toepassingsmoge-

lijkheden van het gebouwencomplex 

en naar lokale en regionale ontwikke-

lingen waarbij het kloostercomplex 

een rol van betekenis kan spelen. 

Het document is opgebouwd uit ver-

schillende hoofdstukken en geeft o.a. 

een beschrijving over geschiedenis, 

ontwikkelingspotentieel, waardebepa-

ling, toekomstvisies, e.a. 

Met dit visiedocument heeft de stich-

ting het gebouw en de situatie als een 

kans benaderd, waarbij men uitgaat 

van de ontwikkelpotentie voor de    

gemeente Sittard - Geleen. 

 

Het visiedocument is naar het College 

van Burgemeester en Wethouders en 

naar de gemeenteraad gestuurd. De 

komende tijd zal de stichting aan de 

hand van dit visiedocument in gesprek 

gaan met alle hierboven genoemde 

partijen. 

De stichting zal het visiedocument 

v e r s t u r e n  n a a r  p o t e n t i e l e               

marktpartijen en met deze in gesprek 

gaan om haar visie op de kansen voor 

herbestemming te delen. 

De Kapel en het Franse Klooster 

rond de jaren 30 van de 20ste 

eeuw 



 

De stichting maakt momenteel 

een documentaire over het erf-

goed van de Goddelijke Voorzie-

nigheid. In deze documentaire zal 

met name aandacht geschonken 

worden aan het werk van de zus-

ters. Niet alleen zusters, maar ook 

(oud-)medewerkers van het zie-

kenhuis “De Goddelijke Voorzie-

nigheid” zijn geïnterviewd voor 

deze documentaire.  

De opnames in het Franse Kloos-

ter hebben reeds plaatsgevon-

den.  

 

De filmmaker (Leo Baeten) is 

momenteel bezig met de monta-

ge van de documentaire. Ook 

zullen er opnames in Crehén 

(Frankrijk) gemaakt worden. In 

deze plaats staat nog het moe-

derhuis van de congregatie. Men 

verwacht dat de documentaire 

aan het eind van het jaar / begin 

volgend jaar voltooid zal zijn. 

Een werkgroep van de stichting 

zal zich ontfermen over de orga-

nisatie van de première van de 

documentaire. Hierbij leeft het 

idee om een expositie te organi-

seren. 

Documentaire over het erfgoed  

 

Geslaagde activiteiten 
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Fotos van de                     

activiteiten in maart 

2013 

In maart jl. heeft de stichting een benefietconcert en een paasstukjesactie 

georganiseerd. Beide activiteiten zijn succesvol geweest.  

Op zondagmiddag 17 maart jl. hebben wij mogen genieten van een 

prachtig benefietconcert in de Johanneskerk te Sittard. Het concert werd 

verzorgd door Oratoriumvereniging Sittard o.l.v. Alice Hendriks, Mando-

line - Ensemble “The Strings” o.l.v. Annemie Hermans, Leoniek Hermans 

(mandoline, solozang) en Anja Hendrikx (orgel). Kerkhistoricus Antoine 

Jacobs had een toespraak gehouden in het kader van het 110-jarig jubile-

um van de Goddelijke Voorzienigheid in Nederland. Er waren meer dan 

200 bezoekers aanwezig. De opbrengst van het concert bedroeg                       

€ 1.060,15. Dank voor uw gave!  

In het weekend van 23 en 24 maart 2013 heeft  de stichting paasstukjes verkocht waarvan de opbrengsten ten 

goede komen aan de orgelrestauratie. In totaal zijn er circa 160 paasstukjes verkocht. Dank aan degenen die 

een paasstukje hebben gekocht. Wij spreken onze waardering uit naar bloemiste Ans Maessen en alle vrijwil-

ligers die deze prachtige paasstukjes gemaakt hebben. De opbrengst van de paasstukjesactie bedroeg                     

€ 1.077,00. Van zowel het benefietconcert als de paasstukjesactie kunt u op onze website de foto’s en vide-

opnames raadplegen.  

Filmopnames in het Franse Klooster 



Uitnodiging 

Benefietconcert 

Zondag 30 juni 2013 

15.00 uur 

Johanneskerk 

Mgr. Vranckenstraat 9 

6134 AJ Sittard 

Op zondagmiddag 30 juni 2013 heeft u weer de 

gelegenheid om te genieten van een prachtig 

benefietconcert om 15.00 uur in de Johannes-

kerk te Sittard.  

Er zal een gevarieerd programma uitgevoerd 

worden van licht klassieke tot Limburgstalige 

muziek. Meindert Muller zal een voordracht 

houden in het kader van het 110-jarig jubileum.  

Het concert zal verzorgd worden door Muziek-

corps St. Barbara (o.l.v. Jan Mertens), Dialek-

groep Angers (o.l.v. René Haustermans) en      

Ivo van der Bijl (solozang).  

Een geschikt concert om de zomer in te luiden! 

Van harte welkom!  Toegang: vrije gave. 

STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 

 

Wist u dat? 

Geniet van een prachtig concert op zondag 30 juni! 

- de stichting een inspectie heeft laten doen naar de staat van het dak van de Kapel? 

- de stichting hierover advies heeft gegeven aan de gemeente? 

- er in juni werkzaamheden plaats vinden aan het dak zodat de Kapel lekkagevrij is? 

- de stichting DVD’s verkoopt met de opname van de benefietconcerten van het afgelopen   

   jaar? 

- de DVD’s bij de concerten verkocht worden en bij het secretariaat te bestellen zijn? 

- de kosten van een DVD € 10,- voor vrienden bedraagt? (€ 15,- voor “niet-vrienden”) 

- de opbrengst van de DVD-verkoop ten goede komt aan de orgelrestauratie? 

 

“U koopt toch ook een  DVD  

van de benefietconcerten”? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=DVD&source=images&cd=&cad=rja&docid=6ac6Jogk1FSO8M&tbnid=FFgeOjuCJrsWWM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.groupon.nl%2Fkortingsbonnen%2Fshoppen%2Felectronica%2Fcd-dvd&ei=WKqgUaLrE8il0AXg8oHwDg&bvm=bv.47008514,d.d2k&

