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5 oktober 2014 

Persbericht: Succesvolle première “Adieu aux Sœurs” 

 
Op zondag 5 oktober 2014 heeft in het auditorium van het Orbis Medisch Centrum de première van de 

documentaire Adieu aux Sœurs’ plaats gevonden. Er waren 150 genodigden aanwezig, waaronder  

wethouder Noël Lebens, Hulpbisschop Everard de Jong, Cees Sterk (voorzitter Raad van Bestuur Orbis 

Medisch en Zorgconcern), e.a.  

 

In het bijzijn van de 150 gasten werd voor de eerste keer de documentaire “Adieu aux Sœurs” vertoond. 

De documentaire is gemaakt door amateur cineast en schrijver Leo Baeten in opdracht van de stichting 

‘Behoud Franse Klooster’. De documentaire, welke verschenen is in DVD- en boekvorm, gaat over het 

leven van de Zusters van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’ in het gelijknamige ziekenhuis in Sittard. 

 

Deze van oorsprong ‘Franse Zusters’ zijn in 1905 een communiteit gestart in Sittard. Dit was het begin van 

de ziekenhuisvoorzieningen in deze stad. Leo Baeten begint zijn documentaire in het moederhuis in 

Bretagne, Crehén en heeft de zusters gevolgd tot de overdracht van de ziekenhuiszorg aan de “leken” in de 

zeventiger jaren. 

 

De reacties van het publiek waren overweldigend. De stichting ‘Behoud Franse Klooster”, wilt met deze 

documentaire, het belangrijke historische verhaal wat zich in het Franse Klooster heeft afgespeeld aan het 

publiek laten zien, en hiermee aantonen waarom dit ‘tastbaar’ stukje erfgoed van de zusters van de 

“Goddelijke Voorzienighied” niet verloren mag gaan.  

 

In de komende maanden zal de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ op verschillende locaties de 

documentaire gaan vertonen. U bent van harte welkom om deze filmvertoningen bij te wonen. De data en 

locaties van de filmvertoningen worden op de website www.stichtingbehoudfranseklooster.nl 

gepubliceerd. 

 

Ook heeft u de mogelijkheid om ‘Adieu aux Sœurs’ te kopen op DVD en / of boek. U kunt de DVD en / of 

het boek bestellen bij het secretariaat van de stichting. De contactgegevens van het secretariaat zijn: 

info@stichtingbehoudfranseklooster.nl of 06-30567774. 

 

Bij publieke activiteiten van de stichting (zoals filmvertoning, concerten, e.a.) zullen de boeken en Dvd’s 

te koop aangeboden worden. 

 

Voor meer informatie: 

 

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

Goddelijke Voorzienigheid gelegen aan de Walramstraat 23 te Sittard.  
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