
 

 
 

 
Stichting Behoud van Klooster, Kapel en 

Orgel zijnde het “erfgoed” van de zusters 

van de Goddelijke Voorzienigheid  
gelegen aan de Walramstraat 23 te 

Sittard.  

Persbericht:  
ORGEL UIT DE KAPEL VAN VOORMALIG MAASLANDZIEKENHUIS DOOR ORBIS 

OVERGEDRAGEN AAN STICHTING FRANSE KLOOSTER. 

 
Sinds 20 september 2012 is stichting ‘Behoud Franse Klooster’ officieel eigenaar van het Verschueren pijporgel uit de 

kapel van het Franse Klooster (voormalige Maaslandziekenhuis). Orbis heeft het orgel overgedragen aan de stichting 

‘Behoud Franse Klooster’ voor het symbolische bedrag van   € 1,-.  

 

Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ (hierna te noemen stichting) had Orbis verzocht om het orgel aan de stichting 

over te dragen. Het bijzondere historische orgel heeft altijd dienst gedaan ter ondersteuning bij de liturgische 

vieringen in de Kapel van het voormalige Maaslandziekenhuis. Hiernaast werden er jaarlijks orgelconcerten verzorgd 

op dit fraai instrument. Na de verhuizing van het ziekenhuis heeft het orgel in juni 2010 door vandalisme flinke 

brandschade opgelopen. Een deskundig rapport heeft uitgewezen dat restauratie van het orgel zeker rendabel is. De 

stichting heeft in samenwerking met haar eigen vrijwilligers en een orgelbouwer het orgel in 2011 uit de kapel 

gedemonteerd en veilig opgeslagen.   

 

Het orgel wacht nu op restauratie. De stichting is in gesprek met verschillende orgelbouwers en orgelhandelaren 

omtrent de orgelrestauratie. De stichting is van mening dat het orgel het beste tot zijn recht komt in de oorspronkelijke 

kapel. Naast de orgelrestauratie ontfermt de stichting zich ook over de instandhouding en herbestemming van het 

Franse Klooster (inclusief de kapel). De gemeente heeft omtrent de herbestemming van het Franse Kloostercomplex 

een duidelijke uitgesproken mening, echter de stichting probeert vanuit andere invalshoeken een analyse voor een 

herbestemming te ontwikkelen waarbij er naar actuele ontwikkelingen uit Sittard en omgeving gekeken wordt, 

waarbij het Franse Klooster een belangrijk instrument zal worden voor de Sittardse bevolking. De stichting heeft 

hiervoor een “denktank” geformeerd waarin deskundige personen zitten op het gebied van vastgoed, bouw, 

architectuur hotellerie en onderneming.  Het Verschueren pijporgel speelt bij de herbestemming een belangrijke rol op 

het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting en ontwikkeling. 

 

Het Verschueren pijporgel uit de Kapel is gebouwd in het jaar 1939 en betreft een “Opus 104”.  Zoals de naam al 

aangeeft is het orgel gebouwd door de bekende Limburgse orgelbouwer “Verschueren” uit Heythuysen. Het orgel 

heeft een “electro- pneumatische” tractuur, maar is ook deels mechanisch. De 16 stemmen maken de registratie van 

het orgel interessant. Het orgel is niet alleen een begeleidingsinstrument, maar kan ook ingezet worden bij 

(orgel)concerten.  

Het orgel is eigenlijk een “orkest’ waarbij iedere register een apart instrument is. Het Verschueren pijporgel uit de 

kapel bezit dus 16 instrumenten uiteenlopend van de echotrompet, naar de blokfluit en kromhoorn. 

De “electro pneumatische” tractuur van het orgel biedt de organist een belangrijke ondersteuning bij het orgelspel en 

maakt het musiceren op dit orgel zeer interessant. 

 

De restauratie en herplaatsing van het orgel bedraagt minimaal € 50.000 euro. Maar dat is dit instrument zeker waard. 

Om deze gelden bij elkaar te verzamelen organiseert de stichting benefietconcerten en een “vriendenactie” voor € 15,- 

per jaar. Hiernaast zal het stichtingsbestuur op zoek gaan naar sponsoren en subsidie verstrekkers.  

Het eerstvolgende benefietconcert vindt plaats op zondag 18 november 2012 om 15.30 u in de St. Pauluskerk te 

Limbrichterveld / Sittard (Generaal Whitestraat 2, 6135 CN). Wanneer u “vriend” wilt worden of meer informatie wilt 

raadplegen kunt u contact opnemen met secretaris Efrem Verleng (info@stichtingbehoudfranseklooster.nl). Ook kunt 

u de website www.stichtingbehoudfranseklooster.nl bezoeken voor meer informatie. 
 

Bestuur Stichting Behoud Franse Klooster 
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