* Aan de rand van het Oksaal prijkt een apostelbalk.
De aandachtige kijker telt 15 beelden. Tussen de twaalf apostelen
(waarbij Paulus de plaats van Judas inneemt) staan in het midden
Christus, geflankeerd door Mozes (de Wet) en Elia (de Profeten).
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vakantie is …
… een open kerk bezoeken

Onder advies van Michel Lemmens bouwde de
firma Schumacher in 2010 een nieuw mechanisch
sleepladen-orgel voor de Sint-Martinuskerk.
Het is gebouwd in klassieke Rijnlandse stijl, geïnspireerd op het werk van Ludwig König en werd in
november 2010 in gebruik genomen.
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Er was eens …

Op de site waar vandaag de SintMartinuskerk prijkt, staat reeds sinds
de achtste eeuw een kerk. Een eerste
houten kapel werd opgevolgd door
een pre-romaanse (10de eeuw),
romaanse (12 de eeuw), gotische
(17 de eeuw) en neogotische kerk
(19 de eeuw).
Op 2 oktober 1944 werd het centrum
van Genk per vergissing door Amerikanen
gebombardeerd, waarbij ook de kerk
Sint Martinuskerk Genk-Centrum
onherstelbaar werd beschadigd.
Na de oorlog werd Maurice De Paepe aangesteld als architect en Jan
Steyfkens-Wouters en zonen als aannemer. De eerste steenlegging gebeurde op 11 november 1950 door Mgr. Kerkhofs. Op 24 juni 1953 werd
de kerk in gebruik genomen. Op 14 mei 1961 werd ze plechtig ingewijd.
De kerk is 60 meter lang, 33 meter breed en 24 meter hoog. De toren is
64 meter hoog en rust op een basis van 10 op 10 meter. Door deze grote afmetingen wordt deze kerk ‘Kathedraal der Kempen’ genoemd.
Boven in de toren hangt een beiaard van 52 klokken, die elke donderdag
tijdens de wekelijkse markt wordt bespeeld.

open kerk
Moet je zien!

* In 1961 schilderde de Nederlands-Limburgse kunstenaar Charles Eyck
de 14 staties van de kruisweg. In 2019 werden deze muurschilderingen
grondig gerestaureerd. U kan deze bewonderen met behulp van een
folder. Op de webpagina https://dekenaatgenk.be/sint-martinuskerk/
is een video met meer informatie over de kruisweg en de restauratie.
* De prachtige glasramen zijn vervaardigd door de Luikse
glaskunstenaar Ri Coëme.
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De Sint-Martinuskerk is van juni tot september
dagelijks geopend van 14 tot 17 uur en daarenboven ook op donderdagvoormiddag.
Adres: Berglaan z/n, 3600 Genk.

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 Facebookpagina @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 Informatiecentrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt).
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