
Er was eens …
De Heilig Hartkerk van Winterslag is de 
oudste kerk van (het jonge) Genk. 
De eerste steenlegging vond plaats op 
4 oktober 1923 door baron Evence Coppée, 
directeur van de kolenmijn (de gedenksteen 
bevindt zich in het portaal). Het is een 
neoromaanse kerk in bruine natuursteen 
en met de vorm van een kruis. De architect 
was A. Blomme; de bouw werd uitgevoerd 
door de mijnmaatschappij.

Moet je zien!
De kerk heeft mooie gebrandschilderde 
glasramen met taferelen uit het leven van 
Christus en van de heilige Barbara. 
Het orgel bevat 782 pijpen en is gebouwd 
door de firma Verschueren uit Tongeren.
In de kerk zijn een aantal oudere elementen geïntegreerd: in de linker 
zijbeuk bevindt zich een neobarokke biechtstoel uit de 18de eeuw. 
Bovendien staan er in de kerk meerdere  mooie houten beelden uit de 
17de en 18de eeuw. 

Restaureren en renoveren
In 2007 viel er steengruis uit het gewelf van de kerk. Er werd een veilig-
heidsnet gespannen en een restauratiedossier opgestart. 
In 2014-2015 werd het unieke bakstenen gewelf in zijn pracht en glorie hersteld. 
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Heilig Hartkerk Winterslag

woensdag 1 juli

vakantie is …
… een open kerk bezoeken

open kerk

verwonderen - verstillen - verbeelden

Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2 
te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie 
met een zinvolle beleving, een vakantie met een        .
Van woensdag 1 juli tot en met zaterdag 15 augustus is er iedere dag 
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @DekenaatGenk en de website dekenaatgenk.be.
maandag  bezinnend wandelen
dinsdag  een gezond ontbijtje (link met kruiden/bloemen/vruchten die 
  in de Bijbel voorkomen)
woensdag  een open kerk bezoeken
donderdag  quality time met de kids (leeftijd 5-10 jaar) 
vrijdag   opruimen in je huis en in je hoofd
zaterdag een goed boek (inkijkexemplaar en te koop in Zoekpunt 
  en de week nadien uit te lenen)
zondag  rustdag met een inspirerende gedachte 

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken, 
Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen, 
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal Informatie-
centrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt). 
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Ondertussen werden plannen gemaakt voor een verdere renovatie. In 
2019-2020 zijn verwarming en sanitair grondig aangepast en vernieuwd; 
er zijn nieuwe tegels geplaatst;  de elektriciteit, verlichting en de geluids-

installatie zijn geüpdatet; voor de beveiliging 
kwam er een brandalarm, inbraakbeveiliging 
en camera-bewaking; ten slotte kreeg de hele 
kerk een frisse kleur. En zitten doen we in de 
toekomst op moderne stoelen.

Verbonden vieren
De parochie kiest sinds 2015 voor een nieu-
we opstelling van de liturgische ruimte. De 
kerkgangers zitten in een halve kring rond het 
altaar. Op deze wijze is er (veilige) nabijheid, 
echte ontmoeting en verbondenheid.

Open kerk
De H. Hartkerk van Winterslag heeft eenmalig 
een ‘open kerk’ namiddag, namelijk op zondag 
5 juli van 14 tot 17 uur. Maar u bent er natuur-

lijk ook elke zondag om 11 uur welkom voor de eucharistie.


