
Er was eens …
De beschermde, neogotische Sint-Urusula-
kerk van Lanaken werd gebouwd in de 
periode  1860-64, ter vervanging van de 
kerk uit 1740 die te klein én bouwvallig 
geworden was. 
Uit erkentelijkheid voor de bouwheer, 
pastoor Smeyers, prijkt er boven de ingang 
een basreliëf waarop Smeyers de bouw-
plannen ontvangt van de heilige Ursula.
Koning Leopold I kwam bij de voltooiing 
van de kerk op bezoek en schonk bij deze 
gelegenheid een glasraam. 
Omstreeks 1990 was de noodzaak van een 
volledige renovatie duidelijk. De kerkfabriek 
klaarde deze klus in samenwerking met de 
subsidiërende overheden. In 2011 was de 
restauratie voltooid. Dit werd bezegeld op 
30 april van dat jaar met een plechtige 
voorgegaan door bisschop Hoogmartens.

Moet je zien!
Jan Willem Rosier schilderde de kruisweg eind 19de eeuw. Verschillende 
dorpelingen stonden model voor de personages. Adellijke streekgenoten 
kregen een grafsteen in de muur of in een zijkapel. In het koor zijn in 
nissen muurschilderingen van heiligen aangebracht: vier profeten, vier 
kerkvaders, vier evangelisten.
Binnenafwerking en meubilair zijn als een geheel ontworpen door de 
Truienaar Cornelis Janssen: hoofdaltaar met Christus Koning en apostelen, 
vier zijaltaren, preekstoel, twee biechtstoelen, 
allemaal in de neogotische stijl. zoek
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Sint Ursulakerk Lanaken

woensdag 8 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). 

+

De doopvont dateert uit de veertiende eeuw.
In de vroegere doopkapel, nu ingericht als ruimte voor gebed en week-
kapel, werden tijdens de restauratie originele muurschilderingen ont-
dekt. In de hoge smalle nis staat Maria afgebeeld. In de boog van de nis 

zijn de zeven sacramenten afgebeeld, elk in een 
apart cartouch. Op de muren zijn sjabloonteke-
ningen aangebrachte die herinneringen oproe-
pen aan de H. Ursula.

Nieuwe inrichti ng van het koor
In het kader van de restauratie werden er nieu-
we meubels gemaakt voor het koorgedeelte. 
Deze zijn bijzonder kunstzinnig en met een rijke 
symboliek. Het altaar steunt bijv. op 12 kleine 
pijlers, verwijzend naar de 12 apostelen.

Open kerk
De H. Hartkerk van Winterslag heeft eenmalig 
De Sint-Ursulakerk van Lanaken is het jaar rond 
geopend van 10 tot 17 uur.
Adres: Kerkplein, 3620 Lanaken.

Achteraan in de kerk ligt het boek 150 jaar Sint-Ursulakerk Lanaken 
(1860-2010), ter raadpleging voor informatie bij een bezoek aan de kerk.
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