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Het Klooster 

Nu even wel die rust                               

een kleine cel                                   

een stoel en een bed                          

de stilte die mij                                    

wakker en                              

welterusten kust. 

Daar in het klooster                                 

denk ik                                                   

nu even wel                                                
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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.  

Straks opgeladen, opgetogen                           

weer naar huis gaan                                          

met een gevoel                                                     

wat ik allang wist                                               

maar daar weer                                                   

steeds opnieuw                                                         

zich voltrekt 

Cor van Vliet 

 

 monumentale trap, Franse Klooster 

“Vriend Franse Klooster” Contributiejaar 2014 

De stichting kan niet zonder haar vrienden. Mede dankzij de gewaardeerde steun van  

15 euro per jaar kan de stichting aan haar doelstellingen werken en hiermee opkomen 

voor het behoud van het Franse Klooster, Kapel en orgel. Een contributiejaar betreft 12 

maanden (van januari t/m december). Het nieuwe contributiejaar begint in januari 2014. 
Wij vragen u vriendelijk om uw lidmaatschap te verlengen voor het 

“contributiejaar 2014”. Mocht  u nog geen ‘vriend’ zijn en u overweegt dit, dan 

stellen wij uw aanmelding zeer op prijs. Aanmeldingen en betalingen kunnen              

vanaf nu gedaan worden. Bijgesloten in de nieuwsbrief treft u het 

“aanmeldingsformulier over het jaar 2014” aan. Wij vragen u vriendelijk het strookje op 

het ‘aanmeldingsformulier’ af te knippen en ingevuld te versturen naar het secretariaat 

van de stichting: Charles Beltjenslaan 9, 6132 AD Sittard, of via:                                                   

info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 

Het verschuldigde bedrag van 15 euro kunt u overmaken op de rekening van de stich-

ting (NL31 RABO 0140152857) ten name van ‘Vriend Franse Klooster’. Bij de omschrij-

ving kunt u uw voor- en achternaam invullen. U kunt het verschuldigde bedrag van                 

15 euro ook contant betalen. U dient dan het bedrag van 15 euro, tezamen met het inge-

vulde strookje in een gesloten enveloppe te verzenden naar het secretariaat van de 

stichting. 

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 van de stichting is:                              

BIC: RABONL2U                              
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Geslaagd concert 22 september 2013 

De stichting heeft vorig jaar een kladbordgroep opgericht m.b.t. het maken van een documentaire over het erf-

goed van de “Goddelijke Voorzienigheid”.  De reden om deze documentaire te maken is bedoeld om eenhom-

mage 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 aan-

dacht brengen om zo tot een herbestemming te komen van het erfgoed. De documentaire is in productie geno-

men door filmmaker Leo Baeten. Na een zorgvuldige planning is de klankbordgroep van start gegaan met het 

benaderen van oud- medewerkers van het ziekenhuis die gewerkt hebben met de zusters. Zo werd een enthousi-

aste groep gevormd die hun huis openstelden voor het opnemen van interviews. Ook zijn er filmopnames ge-

maakt in het Franse Klooster waarbij Zr. Paule voorging in de opnames. In het najaar van 2013 zijn verschillende 

leden van de klankbordgroep tezamen met Zr. Bernadette en filmmaker Leo Baeten afgereisd naar het moeder-

huis van “de Goddelijke Voorzienighied” in Créhen (Frankrijk). Zr. Bernadette had hiertoe overleg gehad met 

de Generaal Overste , Zr. Miriam, en de archivaris, Zr. Yvonne, wiens medewerking van onschatbare waarde 

bleek. Het bezoek aan Créhen heeft meer informatie opgeleverd dan men had kunnen hopen. Het waren boeien-

de en zinvolle dagen waarvan U het resultaat zult zien in de documentaire.  Zoals de plannen en vorderingen er 

nu voorstaan, belooft het een boeiend portret te worden van een bloeiende periode in het Sittardse leven vanaf 

1905 tot heden. Hoogstwaarschijnlijk vindt de première van de documentaire (en bijhorende expositie) plaats 

vóór de zomer van 2014.  

Wij houden u verder op de hoogte. 

Namens de Stichting en klankbordgroep: 

Ton en Cecile Rooding 

                  graf van de stichter ‘Guy Homery’      het moederhuis in Créhen 

Voortgang documentaire “Goddelijke Voorzienigheid” 

foto’s benefietconcert 22 september 2013  

In een goedgevulde kerk in Vrangendael 

mocht het koor ‘Synoidos’ o.l.v. Nadia 

Loenders op zondag 22 september 2013 

een sprankelend concert geven.  Valen-

tijn Elsen begeleidde het koor  met pia-

no. Organist Pierre Lebon had op het in 

2010 gerestaureerde orgel gespeeld dat 

in 1748 vervaardigd werd door Pieter 

Assendelft. Rector Reul (Orbis Medisch 

Centrum) had een toespraak gehouden 

in het kader van het 110-jarig jubileum 

van het werk van de Zusters van de God-

delijke Voorzienigheid. De opbrengst 

van het concert bedroeg  € 788,01. Dank 

voor uw gave! 
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Bestuur ‘Stichting Behoud Franse Klooster’ positief over 

belangstelling voor het complex 

De door de gemeente opgestarte verkoopprocedure voor het Franse 

klooster heeft een 4– tal gegadigden  opgeleverd, maar vooralsnog 

geen koper. Aan de verkoop heeft de gemeente een aantal voorwaar-

den verbonden, waaraan de ontvangen plannen nog niet voldeden.               

Het college van B&W bekijkt of op basis van de ingediende plannen 

(her)gebruik van het gemeentelijk monument mogelijk is.  

Dat een 4-tal partijen belangstelling hebben getoond voor de ontwikke-

ling en exploitatie van het Franse Klooster in het centrum van Sittard is 

een belangrijk en positief signaal. 

Partijen, ook uit de Randstad, zien mogelijkheden tot herbestemming 

van het geheel of gedeelten van het huidige complex en dat is goed 

nieuws. 

Ervaringen met vergelijkbare erfgoed projecten, zoals in Eindhoven, 

laten zien dat de fase van belangstelling, concretiseren, financieren en 

realisatie tijd kost. Daarin moeten de belanghebbenden gezamenlijk 

optrekken. 

Wij vinden het initiatief van het College van Sittard-Geleen bij monde 

van wethouder Meekels om meer tijd te nemen voor overleg en uitwer-

king met de geïnteresseerde partijen en dit met de gemeenteraad te 

overleggen, een uitstekende stap.  

“Partijen, ook uit de 

Randstad,                        

zien mogelijkheden 

tot herbestemming 

van het geheel                      

of gedeelten van het 

huidige complex              

en dat is goed 

nieuws” 

                       Kapel Franse Klooster 



STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 

 

Wist u dat? 

Kerstconcert zondag 15 december 2013, 15.00 uur 

- het Franse Klooster is opgenomen bij de “Geheime Tuinen van Sittard”?                                                                                        

- dit een onderdeel is van de Vereniging Sittards Verleden?                                                                                                                                           

- men in dit project onderzoek doet naar tuinen en andere groenstructuren in Sittard?                                                                                                                                                                       

- U meer informatie hierover kunt vinden op www.geheimetuinenvansittard.nl ?                                                                                                

- het ‘tijdelijk park’ naast het Franse Klooster op 31 augustus 2013 officieel is geopend?                                                                     

- in het kader van deze opening en het project “Cultuurkweek Sittard” een  “dageraadfeest” georganiseerd werd?                                                                       

- U de foto’s van deze officiële opening kunt raadplegen op onze website? (kopje: “Foto, audio en video archief”)                                     

- U meer informatie over “Cultuurkweek Sittard” kunt vinden op: www.cultuurkweeksittard.nl                                                                         

- de stichting in het voorjaar van 2014 een “openluchtconcert” organiseert op het “tijdelijk park”?                                     

- wij U hierover op de hoogte zullen houden? 


