Bouw Redemptoristinnenklooster te Sambeek 1873-1925
Inleiding
Halverwege de 19e eeuw waren er enkele belangrijke ontwikkelingen. Sinds de 80-jarige
oorlog bestond er in Nederland een bepaalde vorm van een staatskerk. De Nederlandse
Hervormde Kerk was sinds 1816 de naam voor de Nederduits(ch)e Gereformeerde Kerk
die tijdens de Tachtigjarige Oorlog de officiële kerk van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden was geworden.
Politiek en religie waren niet strikt gescheiden. Het katholicisme werd min of meer
verboden dan wel gedoogd. In 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie hersteld;
katholkieken kregen hun rechten en kerken geleidelijk aan terug. De katholieke kerk
begon in ledenaantal te groeien; velen voelden zich geroepen tot een religieus ambt.
Kloosters werden gebouwd en opleidingen tot priester of pater kregen meer vorm. Er was
behoefte aan seminaries. Vrouwen kregen mogelijkheden om in te treden als novice in
kloosters.
In Duitsland onder Bismarck begon de Kulturkampf. Katholieke uitingen werden
verboden, kloosters werden gesloten en kloosterlingen werden vervolgd. Veel
kloosterlingen vluchtten naar Nederland en België omdat in deze landen de katholieken
hun geloof weer konden belijden. Zo is Sambeek uiteindelijk een gemeente geworden
waar drie kloosters opgericht werden.
Hoe zag de kadastrale kaart eruit van Sambeek in 1873?

Onderstaand kaartje geeft schematisch de kadastrale percelen weer die uiteindelijk
uitgroeien tot het definitieve
Redemptoristinnenklooster.
C92: tuin van Baltesen
C93 en C94: huis, tuin en erf
van de Nederlands Hervormde
Kerk. Huurder Cohen
C95 en C96: huis, tuin en erf
van familie Peters. Huurder
Lima
C97 en C98: huis, tuin en erf
van familie Van den Bergh
C99 en C100: huis smederij,
tuin en erf van familie Smits
C101 en C102: huis, tuin en
erf van familie Van Hassem

In een periode van 15 maanden voorafgaand aan de intrek van de zusters in 1874 waren
er omstandigheden, die gepaard gingen met een complex van wijzigingen,
teleurstellingen en meningsverschillen voor de Redemptoristen (de mannelijke tak) over
de bestemming van het in Sambeek te bouwen klooster.
In deze periode werden verschillende bestemmingen aan de stichting toebedacht:
missionarishuis, toevluchtsoord voor Duitse Redemptoristen vanwege de Kulturkampf,
Duits studiehuis, Nederlands studiehuis, Nederlands noviciaat en Nederlands juvenaat.
Er zijn diverse 'politiek-religieuze' keuzes gemaakt. En natuurlijk heeft de toenmalige
geschiedenis hierin ook een rol gespeeld.
Nederlands Noviciaat
In het bisdom ’s Hertogenbosch waren in 1872 plannen een Redemptoristennoviciaat op
te richten buiten de stad. Pater Frans Peters was toentertijd rector in ’s-Hertogenbosch.
Hij had wel een idee. Geboortig uit Sambeek was hij op de hoogte van de regio.
Pater Peters moest een grote woning en geschikt terrein zoeken. Hij vestigde zijn
aandacht op zijn ouderlijke woning. Het bisdom besliste echter dat het noviciaat werd
verplaatst in februari 1872 naar Kapellerpoort te Roermond. Het noviciaat keerde 29
oktober 1873 terug naar ’s Hertogenbosch. Dus het noviciaat kwam nooit in Sambeek.
Aankoop woning in Sambeek
Pater rector Peters kreeg toch de opdracht een klooster in Sambeek te bouwen. Hij kocht
het huis van zijn overleden broer Antoon voor Fl 5000,- zijnde de percelen C95 en C96,
tezamen groot 2490 m2, gelegen aan de Groote Straat te Sambeek. De koop werd
gesloten 15 april 1873. Omdat het noviciaat niet doorging werd het klooster bestemd
voor de door de Kulturkampf verdreven Duitse Redemptoristen.
Diverse belanghebbenden waren gehoord over dit initiatief in Sambeek: de prior van de
Carmelieten in Boxmeer, pastoor Bonants van Sambeek, de burgmeester van Boxmeer
Hengst, tevens Eerste Kamerlid en de burgemeester van Sambeek. Het gemeentebestuur
van Sambeek gaf op 30 mei 1873 toestemming voor de oprichting van een gebouw ter
uitoefening van de RK godsdienst.
Verbouwing woning tot klooster

In de woning van Peters woonde
de familie Lina als huurder. De
familie werd uitgekocht. Inmiddels
was broeder-novice Caspar uit
Wittem gekomen om mee te
helpen om van de woning een
klooster te maken. Pater Peters liet
het huis schoonmaken en de
kamers beneden inrichten als
kapel. Het herenhuis had een
breed voorfront (58 voet = +/- 17
meter) en was ongeveer 12 meter
diep. De voorkant werd verbouwd
tot kapel.

De Sambeekse bevolking was ook ingenomen met de komst van een klooster waarbij zij
hoopten op 'Hollandse' paters want zeiden ze: "Wat hebben we aan Duitsers?"
De behartiging van het godsdienstig leven werd niet vergeten. Iedere zondag waren er
twee missen en een lof. Tijdens de H. Mis van 5.30 uur was een 'onderrichting' en tijdens
de hoogmis om acht uur een preek.
Een flinke verbetering werd aangebracht toen na de komst van broeder Vincent de kapel
van voldoende banken werd voorzien. Voor elke plaats, bank of stoel moest zondags
twee cent betaald worden. Pater provinciaal gaf een harmonium ten geschenke. De heer
Arnold Rijke, neef van pater Peters, bespeelde het harmonium op de zondagen.
Een bijzondere oefening had plaats op de drie dagen voor het feest van Maria
Tenhemelopneming (15 augustus) De paus had hiervoor een aflaat verleend ten einde
aan te sporen tot gebed met de intentie dat op het aanstaande Mariafeest de bevrijding
van de H. Kerk zou verkregen worden. Daartoe werd 's avonds een rozenhoedje gebeden
met de litanie van Alle Heiligen.
Op zaterdag 31 mei 1873, daags voor Pinksteren, droeg pater Peters in de provisorisch
ingerichte kapel, de eerst H. Mis op. Die dag werd door de Redemptoristen beschouwd
als het begin van de stichting. De familie van pater Peters en veel inwoners van Sambeek
ondersteunden pater Frans Peters met goederen voor de bouw en cadeautjes voor de
inrichting van de kapel en het klooster.
Op beide pinksterdagen 1873 tijdens de viering van de H. Mis en het lof was het
kapelletje overvol. In de andere kamers werden de vieringen bijgehouden. Dit bleef een
tijdje aanhouden en daarom werd besloten de kapel te vergroten en het klooster uit te
bouwen. Pater van de Krugten uit Wittem kwam het toenmalig 'team' versterken. De
communiteit bestaat dan uit Pater Peters, Pater van de Krugten en broeder Caspar.
Dagelijks waren er twee H. Missen, om 5.30 en 6 uur.
Inzegening verbouwd klooster in het ouderlijk huis van Peters
Op 1 januari 1874 was pater Peters, rector te ’s Hertogenbosch, bestuurlijk
verantwoordelijk voor het klooster te Sambeek. Pater G. Schrauwen was overste en
verder woonden er pater Van Krugten en de broeders Vincentius, Caspar en Benedictus.
Het huis werd verder verbouwd. Pater Van Krugten heeft de verbouwing uitvoerig
gedocumenteerd. Binnen de woning heeft de kapel meerdere keren een andere plek
gekregen. Op 17 Februari 1874 werd de oude kapel in het huis voor het laatst gebruikt,
want de nieuwe refter was tot kapel ingericht. Het kerkbezoek bij de paters werd
hierdoor vermeerderd en ook de groei van de H. Familie en de Congregatie.
Het klooster was nog steeds gezeteld in de oude woning van Peters.
Op paasdag 5 april 1874 berispte pastoor Bonants de parochianen ernstig omdat zij
zonder zijn voorkennis lid waren geworden van de H. Familie en de Congregatie. Ook het
bezoek aan de kapel van de paters vond in zijn ogen geen genade. Pater Schrauwen ging
met de pastoor in overleg.
De titel van het Klooster werd: Patronaat van St. Josef. Enige dagen later werd de naam
veranderd in H. Hart van Jezus. Waarom deze naamsverandering is niet bekend. De 16 e
juni werd het gebouw ingezegend; de 18e kwam het meubilair per stoomboot aan,
begeleid door broeder Simon.
Nieuwbouw kloostervleugel
Het noviciaat ging niet door maar vanuit Duitsland werd de druk opgevoerd om
verdreven Duitse paters in Sambeek op te nemen. Vanwege hun aantal zal het
verbouwde klooster dat in de ouderlijke woning van pater Peters gehuisvest was, te klein
zijn geweest. Het bisdom gaf toestemming tot het aanbouwen van een kloostervleugel.
Op 12 juni 1873 had een bespreking plaats tussen de provincialen Schaap en Schmitz
over de Duitse bijdrage in de kosten van de bouw. Pater Schmitz stelde voor dat de
Nederlandse provincie de vleugel voor eigen rekening zou bouwen en de Duitse provincie
de rente van 5% zou betalen. Pater Schaap vond dit te riskant want het kon alsnog

gebeuren dat wanneer de Duitsers iets beters dan Sambeek konden krijgen, ze alsnog
Sambeek zouden verlaten. De kosten zouden op de Nederlandse provincie blijven
drukken. Er werd tenslotte overeengekomen dat de Duitse provincie Fl 10.000,- zou
bijdragen, de helft van de kosten.
Ondertussen was men eind juni 1873 na overleg met pater Schmitz begonnen een
vleugel aan het huis te bouwen. Zo was voldoende onderdak verzekerd wanneer de
Duitsers zouden komen.
Pater Peters reisde met de timmerman naar Amsterdam en deze begaf zich met broeder
Benedictus naar Zaandam om hout te kopen. Een paar dagen daarna kwam een schip
met stenen aan. De boerenjongens losten de stenen en werden 's avonds op bier
getrakteerd. Men verzocht de boeren, die paard en kar hadden, de stenen 'ter liefde
Gods' te vervoeren. Als de klus geklaard zou zijn, zou hen een traktatie gegeven worden.
Meerdere deden hun best maar menigeen kwam niet of niet tijdig genoeg. Andere
(betaalde) krachten moesten ingehuurd worden. Eind november stroomde de Maas over
en de nog niet opgehaalde stenen stonden onder water.
Terwijl de werklieden druk bezig waren met het grondwerk kwam pater provinciaal
Schaap met zijn raadgever Pater Koeman, de werkzaamheden in ogenschouw nemen. Na
langdurige beraadslagingen werd besloten de reeds begonnen arbeid voor de nieuwe
vleugel te staken en de nieuwe vleugel aan de andere kant van de woning te situeren.
Mochten de Duitse studenten niet komen of later weer vertrekken dan zou het een
stichting worden voor de Nederlandse provincie. Pater Schaap had een volmaakt klooster
met kerk voor ogen.
De werklieden waren zeer ontstemd omdat hun werk voor niets is geweest.
Eerste steenlegging
Spoedig kon de eerste steenlegging van de nieuw te bouwen kloostervleugel
plaatsvinden. Op 22 juli 1874 werd de eerste steen gelegd door pater Peters, de tweede
door pater van Krugten en de derde door broeder Caspar in tegenwoordigheid van de
werkkrachten. Het werkvolk werd getrakteerd. Broeder Vincent uit Wittem, een bekwaam
timmerman, nam de leiding van de bouw op zich.
Wijziging bestemming van het klooster
Ondanks het overleg met de Duitse provinciaal pater Schmitz en financiële toezeggingen
om Duitse paters op te vangen, koos de Duitse provincie voor een onderdak in
Luxemburg. Het klooster in Sambeek had weer geen bestemming!
Juvenaat van Roermond naar Sambeek
Op 8 juni 1874 kreeg pater provinciaal Ooms en pater Peters, initiatienemer van
Sambeek te horen dat het juvenaat (seminarie voor de opleiding tot pater) van
Roermond naar Sambeek zou worden overgeplaatst. Op 19 juni 1874 namen 11
juvenisten hun intrek. Op 6 augustus 1874 kreeg pater Schrauwen, overste in Sambeek,
een brief van pater provinciaal Oomen waarin hem gelast werd de activiteiten in huis
zoveel mogelijk te staken. Hij hield zich daar niet aan en werd middels een telegram
gewezen op zijn opdracht. Op 8 juli kwam pater provinciaal naar Sambeek. Op 18
augustus kwam hij nogmaals maar nu voor de examens van de juvenisten. Het einde van
het Sambeeks juvenaat was gekomen.
Overgang klooster naar de zusters Redemptoristinnen
Op 25 augustus 1874 vertrokken de juvenisten naar Roermond voor een vakantie. De
paters en broeders volgden de eerste dagen van september 1874. Het juvenaat heeft 2
maanden bestaan en het klooster voor de mannelijke tak der Redemptoristen 15
maanden.
Vanwege de Kulturkampf waren ook Duitse Redemptoristinnen op de vlucht geslagen en
hadden hun heil in Gulpen gezocht. Er was een woning beschikbaar gesteld maar na
korte tijd werden de zusters opgenomen in het slotklooster van de zusters

Redemptoristinnen te Partij (Wittem). De zusters te Partij hadden behoefte aan een
nieuwe stichting omdat hun klooster te klein geworden was en het vanwege de onzekere
situatie in Duitsland onmogelijk was om zich te vestigen in hun aangekochte huis in
Coblenz. Vanwege het groot aantal zusters konden er geen novicen meer intreden.
Omdat deze ‘vrome meisjes’ toch geplaatst moesten worden werd er gezocht om een
dependance te stichten.
De nieuw provinciaal pater Oomen, die tijdens zijn rectoraat te Wittem het verlangen van
de zusters Redemptoristinnen in Partij kende een nieuwe stichting te beginnen, meende
dat het huis te Sambeek geen levensvatbaarheid bezat en adviseerde het klooster in
Sambeek te kopen.
Pater Wulfingh, rector te Roermond, werd belast met de overgang van het klooster. De
zusters waren bereid het klooster ongezien over te nemen voor Fl 22.000,- Pater
generaal gaf toestemming evenals de bisschop van ‘s Hertogenbosch monseigneur
Zwijssen.
De Rode Nonnen
Op 3 september 1874 kwamen de eerste vier zusters in Sambeek aan. Pater Vogel en de
broeders die zorgden voor de overdracht van het klooster kregen vrij logies in het
schoolhuis bij het hoofd der school de heer Berendsen.
Op 23 september 1874 volgden nog zes zusters uit Partij.
Pater Peters vroeg bij de Carmelieten in Boxmeer om een biechtvader aan te stellen voor
de zusters. Ook namen de paters Carmelieten de (betaalde) taak op zich de dagelijkse H.
Missen, lof en conferenties op zich te nemen.
Sambeek kreeg door de intrede van de slotzusters der Redemptoristinnen, de Orde van
de Allerheiligste Verlosser (O.s.s.R:. Ordo Sanctissimi Redemptoris) van 3 september
1874 tot 1 juni 1993 in zijn midden: bijna 119 jaren lang! Het klooster kreeg de naam
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.
In de kronieken wordt de eerste dag als volgt beschreven:
“De 3e september 1874 voormiddag 10 uur ondernemen de overste, 2 koor- en een
lekenzuster van het klooster Marienthal de reis naar Sambeek. Zij reisden in bruine
educandinnekleren, zwarte mantels en de gewoone sluiers welke ten dien gesteven
waren. Van Wielree tot Horst per spoor, verder met dilligence kwamen de zusters tegen 9
uur goed en wel op de plaats hunner bestemming aan. Bij hunner aankomst werden zij
opgewacht en zeer vriendelijk ontvangen door de eerwaarde pater Peters, eerwaarde
pater Vogels en eenige broeders. Na eene kleine verkwikking geleidde men de zusters
verder in hunne nieuwe woning en zellen welke al ingericht waren. Ongeveer 11 uur
vertrokken de eerwaarde paters en broeders. Nadat de noodzakelijke kledingsstukken,
dekens enz. uitgepakt waren zocht men tegen 12 uur de reeds gespreide bedden op.
Ofschoon de zusters erg vermoeid waren konden ze geenen oog sluiten. De dag was te
overspannen en wichtig gewezen. Het afscheid van zoo innig geliefde zusters, van eene
hooggeachte overste van het geliefde klooster Marienthal waar men zich een 20-tal jaren
zoo gelukkig had gevoeld hadden de zusters teveel getroffen en aangedaan; van te
kunnen slapen. Tegen 2 uur bevonden zich reeds allen in de kapel bij het H. Sacrament.
De volgende dag overzag men hoe het Slot, Kooren, Biechtstoel en rollen op de
gemakkelijkste en voordeligste wijze konden worden ingericht en gemaakt worden. Zo
spoedig mogelijk werden de noodzakelijke veranderingen en inrichtingen in orde
gemaakt”.
De situatie die de zusters aantroffen was enigszins chaotisch.
Het gewijde klooster was in feite een verbouwde woning met aan de achterkant een
gewijzigde bestemming met de aanbouw van een nog niet afgebouwde kloostervleugel.
Er was geen verwarming en er was een vrije inloop vanaf de straat.
De verbouwing bleef een tijd aanhouden waarbij steeds meer van het voorfront van het
oude huis verdween en muren op onverantwoorde wijze geslecht werden. De kronieken
spreken over bijna-instorting van de woning!

Onderstaand plaatje geeft de situatie weer van de nieuwbouw van de kloostervleugel.
Het oude herenhuis is geheel weg. De breedte van de kloostervleugel is smaller als het
toenmalige voorfront van het herenhuis.

Aankoop belendende woning en tuin
De kapel zetelde in de voorbouw van de nieuw gebouwde kloostervleugel. Het aantal
zusters en novicen nam in aantal toe. De zusters wilden een nieuwe kapel. Voor de bouw
van de nieuwe kapel was het nodig de tuin, kadastraal C92, aan te kopen. Deze strook
grond lag aan het huidige Redemptoristinnenpad. Het perceel was van de weduwe van
Baltesen, een winkelier die naast de kerk woonde. Opmerkelijk is dat de enige novice en
later zuster Redemptoristin uit Sambeek de dochter van mevrouw Baltesen was. Helaas
was de zuster geen lang leven beschoren. Op 25-jarige leeftijd was zij de eerste
slotzuster die overleden is.
Daarnaast was het nodig om het belendend huis met tuin, behorend aan de protestante
gemeente, aan te kopen. (Perceel C93 en C94) Door bemiddeling van zijn familie liet
pater Peters de dominee polsen of het perceel te koop was. Toen er een positief
antwoord kwam begon pater Peters te onderhandelen met het Nederlands Hervormd
kerkbestuur. De predikant en kerkvoogd Van Eden te Sambeek traden als tussenpersoon
op. Het huis was nog voor drie jaren na Pasen 1874 verhuurd en bewoond door de
Israëliet Cohen. De eis was FL 3000,- met sloop. Dit perceel was 820 m2, naar de
toenmalige maatstaven erg duur. De koop werd gesloten op 9 september 1874. De
huurder Cohen werd uitgekocht. Het gehele terrein bedroeg nu 3890 m2. (+/- 77x50 m)
(Frappant detail is toch wel de aankoop door een katholieke orde van de Nederlands
Hervormde Kerk met een Israeliet als bewoner).
Nieuwbouw kapel
De zusters hadden plannen voor een nieuwe kapel in een nieuwe kloostervleugel. Echter
de geldelijk middelen ontbraken. Men vertrouwde op de goddelijke voorzienigheid door
geleidelijk (fasegewijs) te bouwen. Monseigneur gaf geen toestemming omdat hij het
gebouw te groot vond en de financiën ontoereikend zijn. Architect Kaiser paste de
plannen aan maar dat kon nog steeds de goedkeuring niet verdragen. In 1882 werd na
herhaald verzoeken alsnog toestemming verkregen.

Op 1 maart 1882 werd het huisje afgebroken naast het klooster op de plek van de
huidige kapel. Er kwam en schutting van planken om het klooster zodat de werklieden
geheel van het oude klooster verwijderd bleven. De afbraak werd naast het klooster
publiekelijk op het terrein door notaris Verbunt verkocht. De heer Franssen was door de
heer Kaiser als opzichter aangesteld en verbleef in het dorp tot eind december.
In 1882 werd een nieuwe kapel gebouwd op de oude percelen van de NH kerk.
Hemelsbreed stonden de beide bedehuizen ongeveer 50 meter van elkaar. De
burgemeester vond dat geen probleem.
Op 18-03-1882 werden de fundamenten gelegd en op 22-05-1882 kwam de kap op de
kapel. Op 01-07-1882 waren de bijgebouwen onder dak en eind november was het
gehele gebouw bruikbaar.
Op 28-11-1882 9 uur ’s ochtends wijdt Pastoor Wollaert de kapel en het slot in, samen
met enkele andere religieuze hoogwaardigheidsbekleders: Sweens pastoor van Vortum
en kapelaan Brand uit Sambeek. Mensen uit het dorp waren teleurgesteld dat de kapel
niet publiekelijk geopend was op zon- en feestdagen ‘s ochtends.
In de oude bouw werden trappen verplaatst; de keuken en refter vervielen hierdoor. De
oud kapel werd keuken en refter.
Situatie in november 1882

De aanwas van nieuwe zusters groeide. Plannen om twee nieuwe vleugels aan te bouwen
kon alleen met de aankoop van de percelen C97 en C98. Dit huis en erf was van de heer
Van den Bergh, een winkelier.
De heer Fransen, bedenker van de kapel, werd in de armen gnomen en maakte een plan
en berekeningen. Monseigneur keurde alles af. De vleugel mocht geen 3 maar 2
verdiepingen hoog worden vanwege het kapitaal. Kersjes, metselaar en Van Wijnhoven,
timmerman, namen het plan aan voor Fl 18000. Dit laag bedrag kwam volgens de
kronieken omdat de bouwmaterialen ‘billijk waren, anders had men nooit zo’n groot
gebouw voor die prijs kunnen daarstellen’ In maart werd het aangekocht huis
afgebroken; In augustus 1888 was de bouw klaar. De pastoor wijdde de vleugel in. Er is

weinig bekend over de bouwperiode. Wel is mogelijk ‘gesjoemeld’ met de twee verdiepingen. De

referentie was de eerste vleugel (4 verdiepingen) Waarschijnlijk stond monseigneur de hoogte van
deze twee verdiepingen voor ogen; echter de architect hield de hoogte van de top als ijkpunt en
bouwde daar de twee verdiepingen in. Daardoor ontstonden verdiepingen met grote hoogtes.

Wat wel bekend is dat een van de slotzusters, zuster Magdelena, baronesse Van
Lamsweerde, kapitaalkrachtig was. Zij heeft ervoor gezorgd dat het kloostergebouw zijn
huidige omvang heeft bereikt.

Zij was overgekomen vanuit Partij. Zij heeft haar
kapitaal beschikbaar gesteld voor aankoop van
diverse percelen (C92-C93-C94-C97 en C98)
Aangezien zij de gelofte van armoede had afgelegd
mocht zij geen bezittingen hebben. Daarnaast was
er nog een belastingtechnisch aspect nl
successierechten. Dit heeft geresulteerd in de
overgang van haar bezittingen naar het R.K.
Kerkbestuur. Er is een hypotheekakte opgesteld met
de verwijzing naar een verjaringstermijn van de
percelen zodat de eigendommen in 1935 formeel
overgingen naar de Redemptoristinnen.

Toen in 1888 de nieuwe kloostervleugels klaar waren werd de kloostermuur om het
perceel gezet. De muur kwam dicht op de zuidvleugel te staan. De zusters klaagden over
jongetjes die over de muur keken in de refter en andere ruimtes.

Grafkelder

De zusters hadden nog een wens. Het Sambeekse kloosterkerkhof lag gelegen tegen de
refter. Hier zijn tot 1888 vijf zusters begraven.
De Redemptoristinnen kennen in Scala (bakermat van de Redemptoristen in Italië) en
Partij (eerste klooster in Nederland van de Redemptoristinnen) een grafkelder. Dit is een
gemetseld gebouwtje waar de overledenen hun laatst rustplaats hebben. De vurige wens
van de orde in Sambeek was het realiseren van een soortgelijke grafkelder.
De vraag was waar de grafkelder gebouwd zou moeten worden. De huidige tuin werd
volledig benut voor het eigen onderhoud (fruit, groente enz) Het oog viel op de buren
(waar zij ook last van hadden) Er kwam bisschoppelijke toestemming voor nog een
uitbreiding.
In 1888 werden de percelen C99 en C100, een huis, smederij, tuin en erf van de familie
Smits en de percelen C101 en C102, een huis, tuin en erf van de familie Van Hassem,
aangekocht.
Direct werd de kloostermuur om het gehele complex gebouwd en de nu ontstane
tussenmuur gedeeltelijk afgebroken. Een deel staat er nu nog.
In april 1894 werd toestemming aan de gemeenteraad gevraagd om deze grafkelder te
bouwen. Na goedkeuring is direct begonnen met de bouw van de grafkelder; deze was
half juni 1894 klaar. Op 27 maart 1895 is de grafkelder ingezegend door monseigneur
Wulftingh, waarbij moeder-overste, de 12 oudste zusters en de kosteres aanwezig
waren.

Kloosterboerderij
In 1925 was de wens van de zusters om een kloosterboerderij te bouwen. De twee
woningen, die reeds aangekocht waren voor het realiseren van de grafkelder, zijn
afgebroken en het St. Jozefhuis is gebouwd.
Dit is het laatste gerealiseerde bouwwerk op het terrein van het slotklooster (op de in
1934 gebouwde Lourdesgrot en Calvarieberg na).

