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NIEUWSBRIEF 

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

de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid gelegen aan de 

Walramstraat 23 te Sittard.  

“Vriend Franse Klooster” Contributiejaar 2015 

Op verzoek van de Stichting Behoud Franse Kloos-

ter heeft cineast Leo Baeten de film  'Adieu aux 

Sœurs' gemaakt over het leven en werk van de 

Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in het 

gelijknamige ziekenhuis in Sittard. In deze 

nieuwsbrief leest u meer over deze documentaire, 

de geslaagde première en de informatie over de                          

filmvertoningen. 

De film 'Adieu aux Sœurs' is verkrijgbaar op DVD. 

Leo Baeten heeft ook een boek geschreven onder 

de gelijknamige titel dat gelijktijdig met de film is 

gepresenteerd. 

Het boek en de film zijn verkrijgbaar bij het                       

secretariaat van de stichting: MAIL:                                     

info@stichtingbehoudfranseklooster.nl of                         

06-30567774. De stichting beschikt over een                

afhaalservice, alwaar U vijf dagen per week de 

gelegenheid heeft om de DVD en / of het boek op 

te halen. Neem voor meer informatie contact op 

met het secretariaat van de stichting. 

De stichting kan niet zonder haar vrienden. Mede dankzij uw gewaardeerde steun en uw 

bijdrage van € 15,- per jaar, kan de stichting aan haar doelstellingen werken en hiermee 

opkomen voor het behoud van het Franse Klooster, Kapel en orgel. Het contributiejaar 
loopt van januari t/m december. Het nieuwe contributiejaar begint in januari 2015. Wij 

vragen u vriendelijk om uw lidmaatschap te verlengen voor het “contributiejaar 

2015”. Mocht  u nog geen ‘vriend’ zijn en u overweegt dit, dan stellen wij uw aan-

melding zeer op prijs. Aanmeldingen en betalingen kunnen vanaf nu gedaan wor-

den. Bijgesloten in de nieuwsbrief treft u het “aanmeldingsformulier over het jaar 2015” 

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 de MAIL: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 

Het verschuldigde bedrag van € 15,- kunt u overmaken op de rekening van de stichting 
(NL31 RABO 0140152857) ten name van ‘Vriend Franse Klooster’. Bij de omschrijving 

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

€ 15,- ook contant betalen. U dient dan het bedrag van € 15,- , tezamen met het ingevul-

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

stichting. 
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Geslaagd concert 28 september 2014 

Het afgelopen jaar, maar met name de afgelopen maanden, spelen er belangrijke ontwikkelingen met betrek-

king tot de herbestemming van het Franse Klooster in Sittard. Een buitenlandse belegger heeft interesse getoond 

voor de herbestemming van het Kloostercomplex. Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn.                         

De gemeente is in gesprek met de geïnteresseerde belegger en er zijn al meerdere projectontwikkelaars                     

gevonden die interesse tonen in samenwerking betreffende een ontwikkelingstraject. 

Onderdeel van het gebouwencomplex is de Kapel. Wij als stichting maken ons sterk voor een multifunctionele 

invulling van deze ruimte, waarbij culturele facetten als de terugplaatsing van het Verschueren-orgel zeker de 

aandacht verdienen. 

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Bestuur 

Stichting Behoud Franse Klooster Sittard 

                                          het Franse Klooster in Sittard 

Actualiteit herbestemming Franse Klooster 

                      Muziekcorps St. Barbara                                                                    Vocaal ensemble Alouette 

Op zondagmiddag 28 september 2014 hebben wij 

in een goedgevulde kerk in Vrangendael genoten 

van een prachtig concert welke verzorgd werd 

door Muziekcorps St. Barbara (o.l.v. Jan                        

Mertens),Vocaal ensemble Alouette (o.l.v. Paul 

Timmermans) en organist Eric Gruisen.                          

Wij danken eenieder die, op welke wijze dan ook, 

medewerking heeft verleend aan dit concert. 

 

< organist Eric Gruisen 

“Een multifunctionele 

invulling van de Kapel,             

met aandacht  voor cultuur 

en terugplaatsing                           

van het orgel  

vinden wij belangrijk!” 
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…..vervolg “Adieu aux Sœurs” 

Op zondag 5 oktober 2014 heeft in het auditorium van het Orbis Me-

disch Centrum de première van de documentaire Adieu aux Sœurs’ 

plaatsgevonden. Er waren 150 genodigden aanwezig, waaronder wet-

houder 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 reacties van het publiek waren overweldigend. De stichting ‘Behoud 

Franse Klooster”, wil met deze documentaire, de belangrijke                                

geschiedenis van 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 Voorzienigheid” niet  

verloren mag gaan.  

Succesvolle première “Adieu aux Sœurs” 

Filmvertoningen “Adieu aux Sœurs” 

De stichting vertoont regelmatig de film “Adieu aux Sœurs” voor 

kleine en grote gezelschappen. Dus bent u bijvoorbeeld lid van een 

vereniging (ouderenvereniging, culturele stichting, verzorgings-

huis, gespreksgroep, school, e.a.) en bent u op zoek naar een acti-

viteit? Neem dan contact op met het secretariaat van de stichting:                                      

info@stichtingbehoudfranseklooster.nl of 06-30567774. 

Wij verzorgen voor u gratis de filmvertoning met een inleiding,                 

de uitleg over de totstandkoming van de documentaire en de                     

mogelijkheid tot het kopen van de DVD en / of het boek “Adieu aux 

Sœurs”.  

Zo hebben wij op 8 oktober jongstleden de film vertoond voor               

(oud)- medewerkers en vrijwilligers van het  Orbis Medisch                      

Centrum.  De opkomst was overweldigend en de reacties waren 

zeer positief.  

Op de website www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/adieuauxsoeurs staan de reeds geplande datums 

en locaties van de filmvertoningen weergegeven. U bent van harte welkom om U hierbij aan te sluiten. 

<  het publiek in het auditorium      

van het Orbis Medisch Centrum 

 

hulpbisschop Mgr. de Jong > 

neemt het boek “Adieu aux  

Sœurs” als een van de eersten 

in ontvangst….. 

Zr. Bernadette en Zr. Paule nemen 

de eerste dvd’s en boeken in ont-

vangst namens de congregatie van 

de ‘Goddelijke Voorzienigheid’ 

Filmvertoningen 29 januari 2015! 

Op donderdag 29 januari 2015 zal de film “Adieu aux Sœurs”                    

vertoond worden in zalencentrum “De Oase” (Bachstraat 51, 6137 RX 

Sittard). De filmvertoning start om 19.30 uur met een inleidend 

woord. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Religieuzen,                                     

(oud-)medewerkers van het ziekenhuis, vrienden, vrijwilligers en 

allen die geïnteresseerd zijn in een stukje Sittardse geschiedenis zijn 

van harte welkom! Toegang: GRATIS, Vrije gave voor orgelrestauratie. 
DVD & boek 

                  cineast Leo Baeten > 



STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 

Kerstconcert zondag 14 december 2014, 15.00 uur 

Op zondagmiddag 14 december 2014 organiseert de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ om 15.00 uur een 

sfeervol kerstconcert in de St. Pauluskerk in het Limbrichterveld / Hoogveld (Generaal Whitestraat 2, 6135 

CN Sittard). U kunt deze middag genieten van fanfaremuziek, zang, viool- en orgelspel. Ook zullen er 

kerstliederen gezongen worden waarmee u in de kerststemming kunt komen.  

 
Het concert zal verzorgd worden door: Fanfare Sint Jan uit Leyenbroek (o.l.v. Harrie Broun), solistische 

medewerking van Marie-Jeanne Lemmen (sopraan) en Ellen Zimmer 

(mezzosopraan), violist Lars Hansson en organisten Pierre Lebon, Ans 

Maessen en Efrem Verleng. 

 

Eenieder  is van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar dit prachtig 

concert. 

 
Toegang: GRATIS, vrije gave voor restauratie ‘Verschueren pijporgel” . 

 

Overzicht activiteiten Stichting Behoud Franse Klooster 

DATUM   TIJD  ACTIVITEIT    LOCATIE 

Zo 14 december 2014 15.00 u  Kerstconcert    St. Pauluskerk Sittard 

Do 29 januari 2015 19.30 u  Filmvertoning “Adieu aux Sœurs”  ‘De oase’ Sittard 

Week 12, 14 en 14 van 2015  Bestellingen en verkoop paasstukjes 

U bent v
an harte 

welkom
 op ons 

Kerstconcert! 

Wij wensen U                                         

een Zalig  

Kerstfeest                                  

en alle  

goeds                      

voor het  

nieuwe  

jaar! 


