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Voorwoord 

Beste vrienden en relaties, 

De afgelopen tijd hebben wij allemaal mogen genieten van prachtige zomerse weken 

met tropische temperaturen. Velen van ons hebben na een welverdiende vakantie de 

werkzaamheden weer opgepakt. Op het voormalige ziekenhuisterrein hebben ver-

schillende mensen hun vrije tijd doorgebracht. Ondanks dat het ‘tijdelijke park’ nog 

niet geopend was, waren er al mensen aan het wandelen, rolschaatsen, een balspel 

aan het spelen, e.a. Juist in deze individualiserende tijd is het belangrijk dat mensen 

elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen. Door deze ontmoeting wordt de sociale 

cohesie bevorderd en dragen de mensen zorg voor elkaar. Deze gedachte ligt in het 

verlengde van de ruim honderd jaren ziekenzorg die de ’Goddelijke Voorzienigheid’ 

op deze plaats heeft gegeven.   

Laten wij ons met deze gedachte sterk blijven maken voor het erfgoed, in het bijzon-

der het Franse Klooster en de Kapel. Deze objecten zijn belangrijke sporen uit de ge-

schiedenis van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’ die voor de ontwikkeling van de stad 

en omgeving van bijzondere waarde zijn geweest.  
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Voor wie? 

voor alle geïnteres-

seerden, met name: 

vrienden, vrijwil-

ligers, sponsoren en 

samenwerkende 

partijen 
In memoriam: 

vrijwilliger 

Carool de Jong 

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

de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid gelegen aan de 

Walramstraat 23 te Sittard.  

Een gebouw waar men-

sen elkaar ontmoeten in                    

werk, vrije tijd, cultuur, 

maatschappij en wonen               

en wel in de kracht van 

het  verleden, met inspi-

ratie naar de toekomst en 

met verbondenheid naar 

buiten toe. 

Dit is een waardevolle 

plek in de stad waar de 

gemeenschap trots op 

mag zijn. 

Maken wij ons hier sterk 

voor! 

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlij-

den van onze vrijwilliger Carool de Jong op 51-jarige leef-

tijd. Na een langere ziekteperiode is hij op 19 augustus 2013 

overleden. Sinds de oprichting was Carool vrijwilliger bij de 

stichting en voerde hij een verscheidenheid aan werkzaam-

heden uit, waaronder het onderhoud van de groenvoorzie-

ning nabij het Franse Klooster en de Kapel. Hij was een mar-

kant persoon en wist met zijn bijzondere humor ons op een 

prettige manier te stimuleren. Wij zijn dankbaar voor zijn 

inzet voor onze stichting en wensen Tilly en de familieleden 

veel sterkte toe.  



Volgens de planning van het verkoopdocument van het bureau Twynstra 

Gudde (dat in opdracht van de gemeente de eventuele verkoop van het 

klooster begeleid) was 31 juli 2013 de sluitingsdatum voor inschrijving van 

geïnteresseerde partijen. In het document staat beschreven dat de gemeente 

Sittard-Geleen voor dit object een marktpartij wil aantrekken die creatief en 

coöperatief meedenkt over de nieuwe bestemming van het Franse Klooster, 

hoe een nieuwe functie (of functies) in de praktijk kan gaan werken, de uit-

straling van het gebouw in combinatie met kosten, exploitatie en beheer en 

een tijdige oplevering gerealiseerd kan worden. 

Dageraadfeest 

“Voormalig 

Ziekenhuisterrein 

op zaterdag  

31 augustus 2013  

geopend”  

als tijdelijk park” 
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Op zaterdag 31 augustus 2013 vond vanaf 14.00 uur een Dageraadfeest plaats 

op de Oude Ziekenhuislocatie in Sittard. Het Dageraadfeest stond in het teken 

van de feestelijke viering van de opening van de tijdelijke parkinrichting en 

de aftrap van CULTUURKWEEK SITTARD. Middels workshops in samenwerking 

met de clusters Beleid en Projecten en Beheer, Stichting Rondom het Zieken-

huis Sittard, LABFORYOU en omwonenden zijn de inrichtingsplannen kritisch 

bekeken. De tijdelijkheid van het project, de betrokkenheid van de buurt en 

burgers en de veranderde rol van de gemeente heeft geresulteerd in het star-

ten van de CULTUURKWEEK. De CULTUURKWEEK heeft zich als doel gesteld 

het tijdelijk park op te nemen in het natuurlijke ritme van de inwoners en be-

zoekers van het centrum Sittard.  

ANBI en Culturele ANBI 
De Belastingdienst heeft de stichting ’Behoud Franse Klooster” vanaf 1 januari 

2013 aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling”(ANBI) en ook als 

Culturele ANBI. Om als Culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instel-

ling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van                     

Culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor 

hen een extra giftenaftrek geldt. 

Franse Klooster 

Bestuurslid Jan Smeets heeft een nieuwe                

plaquette vervaardigd voor bij het wegkruis 

nabij de Kapel van het Franse Klooster. Op deze 

plaquette staat een historische beschrijving van 

het wegkruis. Eind augustus 2013 heeft men de 

plaquette geplaatst. Het is zeker de moeite 

waard om eens gaan te kijken en de historische 

beschrijving van het wegkruis te lezen.  

Nieuw plaquette bij wegkruis 



Geslaagd benefietconcert 30 juni 2013 

 

Filmmaker Leo Baeten heeft van 

twee benefietconcerten in het 

jaar 2012 mooie filmopnames 

gemaakt. Het betreffen opnames 

van het concert op zondag 22 

april 2012 (verzorgd door vocaal 

ensemble “Vocomotion” o.l.v. 

Har van Pol, sopraan Monique 

Caris, organist Jos van Pol) en 

zondag 1 juli 2012 (verzorgd door 

sopraan Marie-Jeanne Lemmen, 

violist Lars Hansson en organist 

Efrem Verleng). 

De kosten van een DVD zijn € 8,- 

en voor de vrienden € 6,- 

(exclusief eventuele verzendkos-

ten). De opbrengst zal ten goede 

komen aan de orgelrestauratie. 

U kunt een DVD bestellen door 

contact op te nemen met het se-

cretariaat van de stichting 

(contactgegevens staan vermeld 

op de eerste pagina van de 

nieuwsbrief). 

Vóór en na de benefietconcerten 

heeft u ook een mogelijkheid om 

een DVD te kopen of te bestel-

len. 

DVD verkoop benefietconcerten 
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Op zondagmiddag 30 juni 2013 hebben wij mogen genieten van een prachtig benefietconcert in de Johan-

neskerk in Sittard. Ondanks de vakantietijd was de belangstelling zeer groot. Eenieder heeft genoten van 

mooie muzikale klanken. Het concert werd verzorgd door Muziekcorps ‘St. Barbara’ (o.l.v. Jan Mertens) en 

Ivo van der Bijl. Omdat dirigent René Haustermans een griep had gekregen kon het koor ‘Dialekgroep An-

gers’ niet optreden. Dit was natuurlijk jammer. Maar gelukkig had René Haustermans vervanging gevonden 

in de persoon van Math  Dirks die het publiek wist te verrassen met leuke bekende liederen. De opbrengst 

van het concert bedroeg  € 590,10.  Dank aan eenieder die een bijdrage heeft geschonken voor de restaura-

tie van het orgel en voor degenen die het concert mede mogelijk gemaakt hebben. 

foto's benefietconcert 30 juni 2013 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=muzieknoten&source=images&cd=&cad=rja&docid=Jf0YZfLlRlCILM&tbnid=AofYem986LBcMM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Floenieuws.immeker.com%2F2013%2F06%2F26%2Fzomeravond-concert-2013%2F&ei=iPgRUpOBI8KRtAaQ6YCwCQ&bvm=bv.5076


Uitnodiging 

Benefietconcert 

Zondag 22 September 2013 

15.00 uur 

Parochiekerk  

Christus Hemelvaart 

Vrangendael - Sittard 

Op zondagmiddag 22 september 2013 organiseert 

onze stichting om 15.00 uur een benefietconcert in 

de parochiekerk Christus' Hemelvaart - H. Joseph 

te Vrangendael (Hemelsley 240,  6137 BV Sittard). 

Deze middag heeft u de gelegenheid om te genieten 

van koorzang en orgelspel. De opbrengst van het 

concert komt ten goede aan de restauratie van het 

Verschueren pijporgel uit de Kapel van het Franse 

Klooster. 

Het concert zal verzorgd worden door:                               

Koor ‘Synoidos’, o.l.v. Nadia Loenders                         

Pianobegeleiding: Valentijn Elsen                                    

Organist: Pierre Lebon                                                     

Gastspreker: Mathias Reul (rector Orbis Medisch Centrum) 

Van harte welkom!  Toegang: vrije gave. 

STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 

 

Wist u dat? 

Geniet van een prachtig concert op 22 september! 

- er in juni 2013 twee stagiaires bij de stichting stage hebben gelopen? 

- deze stagiaires van het Trevianum Scholengroep kwamen? 

- deze stagiaires geholpen hebben bij de organisatie van het benefietconcert op zondagmiddag 30 juni 2013? 

- er in oktober 2013 twee nieuwe stagiaires komen? 

- deze eveneens van het Trevianum Scholengroep zijn? 

 


