
Donderdag 10-03-2022. 
 

Lezing: Leven voor de zorg door Kitty Jansen-Rompen. 
 200 jaar zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. 
 
In 2022 vieren de Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid van Créhen (Fr.) hun 200-jarig jubileum. 
Dit jubileum wordt door Erfgoedcentrum De Domijnen aangegrepen om een expositie over de 
geschiedenis van deze orde en hun betekenis voor de regio te maken.  
 
Kitty was werkzaam bij het Erfgoedgoedcentrum de Domijnen en begeleidde hier een expositie over 
de geschiedenis van de congregatie van de Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Frankrijk. 
 
De Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid worden in 1822 in Créhen, Bretagne, gesticht door 
Guy Homery. 
In 1903 komen ze naar Limburg en zijn actief in de ziekenzorg, de kinderopvang en onderwijs.  
Hun komst naar Limburg heeft alles te maken met de grote spanningen tussen kerk en staat in 
Frankrijk rond 1900.  
Kloosterorden waren niet langer gewenst en zij zochten daarom elders hun onderkomen.  
Na hun komst naar Limburg worden de Dochters actief in het onderwijs, kinderopvang, verpleging en 
zielzorg.  
In 1905 twee jaar later vestigen zij zich ook in Sittard. Ze stichten toen een klooster en daarnaast 
wordt het ziekenhuis gebouwd. Het door hen gebouwde klooster staat aan de basis van het  
RK Ziekenhuis De Goddelijke Voorzienigheid. Dit ziekenhuis groeit in de loop van de jaren uit en 
geniet grote bekendheid.  
De ‘Franse zusters’ zijn vooral actief in de ziekenzorg maar ook in het (kleuter)onderwijs en de 
bejaardenzorg. 
Zo’n dertig Franse ordes en congregaties emigreren naar Nederland.  
In Sittard vestigen zich met name Duitse kloosterlingen: franciscanen (kasteel Watersleyde),  
priesters van het H. Hart (Leyenbroek), karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus (Kollenberg), 
jezuïeten (dominicanenklooster). 
Bisschop J.A. Paredis, de plaatselijke pastoors en de katholieke bevolking heetten hen hartelijk 
welkom. De paters en de zusters waren immers gewaardeerde hulpkrachten. 
 

Het ziekenhuis 
groeit in de loop 
der tijd uit en 
geniet grote 
bekendheid.  
Bij het ziekenhuis 
komen 
bejaardenhuizen, 
verzorgingshuizen, 
verpleeghuizen. 
Hierna volgt de 
fusie met het 
Barbaraziekenhuis 
te Geleen  en weer 
later de 
nieuwbouw en de 
fusie met 
ziekenhuis Heerlen.  

 
 



 
 
Inmiddels Zuyderland, een van de grotere ziekenhuizen en verpleeghuizen. 
 
 
Kitty toont mooie beelden van vroeger waarop de foto’s nog hier en daar dames van het 
Vrouwengilde die in de verpleging hebben gewerkt herkenbaar zijn. 
 

 

 

 

 


