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gers, 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.  

De zomer komt eraan! 

Afgelopen maanden zijn er veel ontwikkelingen geweest 

die direct en indirect verband hebben met de toekomst 

en herbestemming van het Franse Klooster, de Kapel en 

het Orgel. Er is een nieuw College en Gemeenteraad 

gekozen, op advies van de stichting hebben er herstel– 

en onderhoudswerkzaamheden plaats gevonden aan het 

klooster en in de groenvoorziening en de stichting heeft 

weer vele activiteiten georganiseerd waarvan de 

opbrengsten ten goede komen aan de orgelrestauratie! 
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Geslaagd Moederdagconcert! 

Tijdens het Moederdagconcert op zondagmiddag 11 mei 2014 mochten wij van de Stichting “Bevordering Woon

– en Leefomgeving Limbug”, uit handen van de voorzitter, dhr. Bert van Goethem, een cheque van €10.000,00 

ontvangen voor de restauratie van het orgel uit de Kapel van het Franse Klooster. Wij mogen spreken van een 

heus “Moederdagcadeau”, en zijn het bestuur van deze stichting zeer erkentelijk voor deze bijdrage.  

Het Bestuur 

Stichting Behoud Franse Klooster 

Een bijzondere schenking…... 

Harmonie L’Union uit Born o.l.v. Jos Kuipers 

Op zondagmiddag 11 mei 2014 hebben wij mogen genieten van een prachtig “Moederdagconcert” welke ver-

zorgd werd door Harmonie L’Union uit Born (o.l.v. Jos Kuipers), het Schiffler Sextet uit Sittard en zanger Math 

Dirks uit Sittard. 

Helaas waren wij genoodzaakt om, vanwege slechte weersverwachtingen, het concert te verplaatsen van het 

Maaslandpark (het voormalig ziekenhuisterrein) naar de St. Pauluskerk in het Limbrichterveld. Wij zijn dan ook 

het kerkbestuur zeer erkentelijk voor hun gastvrijheid! Ondanks de slechte weersomstandigheden en de moe-

ders die in het zonnetje gezet werden, was de opkomst uitstekend en werd er prachtige muziek gespeeld. 

Wij danken eenieder die, op welke wijze dan ook, medewerking hebben verleend aan dit concert. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar CUBA-Sittard, die gratis klapstoelen ter beschikking heeft gesteld 

voor het openluchtconcert en die de drankjes gesponsord heeft. Helaas hebben we geen gebruik kunnen ma-

ken van de klapstoelen op het Maaslandterrein.  

 

                 het Schiffler Sextet uit Sittard                                                           zanger Math Dirks uit Sittard 
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Limburgse Kastelen Rally succesvol voor restauratiefonds  “Verschueren orgel” 

LEO Club Sittard-Geleen heeft op zondag 25 mei de eerste Limburgse Kastelen Rally georganiseerd ter sponso-

ring van de restauratie van het “Verschueren orgel”. De rally voerde door Zuid-Limburg en Belgisch Limburg 

en deed maar liefst 12 kastelen aan. Ruim 100 deelnemers met 36 auto’s hebben deelgenomen aan deze rally en 

hebben op de zonovergoten dag een prachtige route gereden door het Limburgse Land.  

LEO Club Sittard-Geleen is een club voor jong volwassenen die zich inzet voor de maatschappij en hun individu-

ele ontwikkeling. Het Bestuur van onze stichting voelt zich zeer gesteund met dit initiatief, met name omdat ook 

jongeren zich inzetten voor het behoud van het erfgoed. 

De officiële start van de rally was in het park bij het Franse Klooster. De rallyrijders werden muzikaal uitge-

zwaaid door zaate hermenie “Niks-Dao” oet Zitterd. 

Bij de feestelijke afsluiting van de rally werd aan het bestuur van onze stichting een cheque overhandigd van 

ruim €1.700,00. 

De stichting is zeer verheugd met deze financiële steun voor het restauratiefonds en de steun voor het initiatief 

tot behoud van het Franse Klooster. 

Veel belangstelling voor paasstukjes 

Ook dit jaar is er weer veel belangstelling geweest voor paasstukjes die op 11 en 12 april 2014 verkocht werden 

en waarvan de opbrengsten ten goede kwamen aan de restauratie van het orgel uit de Kapel van het Franse 

Klooster. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar bloemiste Ans Maessen en vrijwilligers van de stichting 

die weer vele paasstukjes (140) gemaakt en verkocht hebben en de winkel Dieteren—Klinkers die de paasstuk-

jes verkocht hebben.  

Door de overweldigende belangstelling voor de paasstukjes heeft de stichting een limiet van 140 paasstukjes 

ingesteld.  

een impressie van de paasstukjes die in 2014 gemaakt zijn….. 

De première komt eraan! 

De afronding van de documentaire / film over het erfgoed van de Zusters van de 

“Goddelijke Voorzienigheid” gaat zeer voorspoedig en onze filmmaker Leo Baeten gaat 

er vanuit dat vóór de zomer het eindconcept van de documentaire gereed is. Wij zijn als 

stichting inmiddels gestart met de voorbereidingen van de première. De datum van de 

première zal zijn Zondag 5 oktober 2014. Noteer dit alvast in uw agenda! De premiè-

re zal plaatsvinden in het Auditorium van het Orbis Medisch Centrum te Sittard-Geleen. 

Ter zijner tijd ontvangt U meer informatie hierover.  

Limburgse Kastelen Rally 25 mei 2014 



STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 

 

                                       AGENDA 

28 september 2014: Benefietconcert 

Op zondagmiddag 28 september 2014 organiseert de stichting een benefietconcert om 15.00 uur in de paro-

chiekerk Christus’ Hemelvaart – H. Joseph (Hemelsley 240, 6137 BV Sittard). 

Het concert zal verzorgd worden door: Muziekcorps St. Barbara (o.l.v. Jan Mertens) en Vocaal ensemble Alou-

ette (o.l.v. Paul Timmermans). 

                                             Vocaal ensemble Alouette                                                   Muziekcorps St. Barbara 

5 oktober 2014: Primaire documentaire/ film 

Sinds 2012 is de stichting bezig met de productie van een documentaire over het erfgoed van de “Goddelijke 

Voorzienigheid”.  De reden om deze documentaire te maken is bedoeld om een hommage te brengen aan de 

zusters voor hun werk in de ziekenzorg vanaf het begin van hun vestiging in Sittard in 1905. Tevens wilt de 

stichting met deze documentaire het klooster, de kapel en het orgel meer onder de aandacht brengen om zo tot 

een herbestemming te komen van het erfgoed. De documentaire is in productie genomen door filmmaker Leo 

Baeten. De datum van de première zal zijn op Zondag 5 oktober 2014. De première zal plaatsvinden in het Au-

ditorium van het Orbis Medisch Centrum te Sittard-Geleen. Ter zijner tijd ontvangt U meer informatie. 

opnames die gemaakt werden in het najaar van 2013,                       

bij het Moederhuis van de congregatie in Créhen (Frankrijk) 

14 december 2014: Kerstconcert 

Op zondagmiddag 14 december 2014 organiseert de stichting een kerstconcert om 15.00 uur in de parochie-

kerk H. Paulus (Generaal Whitestraat 12, 6135 CN Sittard). Het concert zal verzorgd worden door: Fanfare Sint 

Jan, soliste Marie-Jeanne Lemmen, violist Lars Hansson en organist Efrem Verleng. 

Noteer deze datums alvast in uw agenda! 


