
Er was eens …
De kerk werd in 1923-1925 gebouwd naar 
een ontwerp van Gaston Voutquenne in 
samenwerking met Jean Reumers, die als 
architect in dienst was van de mijn van 
Waterschei. 
Het betreft een kruiskerk in gele baksteen, 
met een opvallend slanke hoge, aange-
bouwde toren die bekroond wordt door 
een koepel. 
In 2002 werd deze kerk geklasseerd als 
beschermd monument.

Moet je zien!
* Koor met altaren en lezenaars: 
   uitgevoerd in rose en zwart marmer. 
* Doopvont, beelden en marmeren preekstoel zijn vervaardigd in de 
   werkplaatsen van de Abdij van Maredsous. 
* Glas-in-loodramen beelden de belangrijkste kerkelijke feesten en epi-
   soden uit het leven van Jezus uit; hun totale oppervlakte bedraagt 
   meer dan 250 m2!

Open kerk
De Christus Koningkerk is dagelijks geopend van 10 
tot 17 uur. 
Adres: Duinenlaan 2, 3600 Genk.
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Christus Koningkerk Waterschei

woensdag 22 juli

vakantie is …
… een open kerk bezoeken

verwonderen - verstillen - verbeelden

open kerk

De glas-in-loodramen: 
een Bijbelse catechese
* Kerstmis, Pasen en Pinksteren: de drie belang-
   rijkste christelijke feesten krijgen een eigen 
   groot glasraam. Met daartussen drie kleinere 
   glasramen met taferelen van Jezus’ leven tussen 
   Kerstmis en Pasen; en vervolgens taferelen 
   tussen Pasen en Pinksteren.
* In de glasramen van de zijgangen van het 
   kerkschip zijn heiligen afgebeeld, vlak onder 
   de betonnen steunbalken: de heiligen dragen 
   als het ware de kerk tot op vandaag.
* Op het koorgedeelte verwijzen de glasramen 
   naar de eucharistie. 
* Ten slotte zijn er nog een aantal thematische 
   glasramen, zoals bijv. in de doopkapel.

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). 
verboden op de openbare weg te werpen  •  dekenaatgenk.be   •         @DekenaatGenk
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