UITNODIGING
Première “Adieu aux Sœurs”
Geachte,
Op verzoek van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ heeft filmmaker Leo Baeten een
documentaire 'Adieu aux Sœurs' gemaakt 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. De filmmaker begint zijn documentaire in het
moederhuis in Bretagne, Créhen en heeft de
zusters gevolgd tot de overdracht van de
ziekenhuiszorg aan de “leken” in de zeventiger
jaren.

Wij nodigen u uit voor de première van dit prachtig gefilmde tijdbeeld op
Zondag 5 oktober 2014 in het Auditorium van Orbis Medisch Centrum
(Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard - Geleen).
Het programma ziet er als volgt uit:
* 14.00 uur, Ontvangst in de ontvangstruimte naast het Auditorium
* 14.30 uur, Inleiding
* 14.50 uur, Documentaire “Adieu aux Sœurs”
* 15.45 uur, Napraten met een drankje
(tevens de gelegenheid tot het kopen van de DVD en het boek “Adieu aux Sœurs”)
U kunt gratis parkeren op het parkeerterrein, schuin tegenover de ingang van Orbis Medisch
Centrum. De ingang van het parkeerterrein ligt naast de toegangsweg naar Bowling & Party-centrum
Stardust (Rijksweg Zuid 210, 6134 AG Sittard).
Ook kunt u uw auto tegen betaling parkeren in de parkeergarage van Orbis Medisch Centrum.
In het ziekenhuis zal vanuit de hoofdingang en parkeergarage het Auditorium duidelijk aangegeven
worden via bewegwijzering.

Mocht U van onze uitnodiging gebruik willen maken dan verzoeken wij U om dit
vóór 1 september 2014 kenbaar te maken bij secretaris Efrem Verleng via telefoon: 06-30567774
of e-mail: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
Gelieve dan ook aangeven met hoeveel personen U aanwezig wilt zijn.
Wij hopen U te mogen begroeten op de première op zondag 5 oktober 2014,

Namens Stichting Behoud Franse Klooster
Efrem J.M.W. Verleng, Secretaris
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