
open kerk

Er was eens …
Oorspronkelijk stond de parochiekerk aan de Kerk-
straat: het 16e-eeuwse koor heeft de tand des tijds 
overleefd. De huidige kerk werd gebouwd in 1906. 
Het is een bakstenen, neogotische basiliek, ontworpen 
door Mathieu Christiaens. Ter versiering zijn horizon-
tale, zandstenen banden aangebracht. Naast twee 
vierkante geledingen heeft de toren een acht-
hoekige derde geleding en ze wordt bekroond 
door een met leien gedekte ingesnoerde naaldspits.

Moet je zien!
* Sint-Kristoffelbeeld, 15e eeuw: prijkt in het koor, rechts van het altaar
* Doopvont uit 1848

Sint-Kristoffel, patroon van de reizigers
Opgrimbie eert Sint-Kristoffel als de patroon van de reizigers. In het 
weekend voor of na 25 juli (feestdag van H. Kristoffel) is er op zaterdag-
avond een openluchtmis aan het koor van de oude kerk en op zondag 
een voertuigenzegening. Dit is een kleurrijke optocht van oldtimers, per-
sonenwagens, vrachtwagens, tractoren, paardenkoetsen, fietsen, motor-
fietsen …
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Sint-Kristoffelkerk uit 1906

woensdag 12 augustus

vakantie is … een open kerk bezoeken
Opgrimbie Sint-Kristoffel

verwonderen - verstillen - verbeelden

Kerkproject
In het kader van het Maasmechelse kerkenbeleids-
plan ontwikkelde de kerkfabriek van Opgrimbie een 
ambitieus project van nevenbestemming, waarbij de 
sites van de huidige kerk en de nieuwe kerk met el-
kaar worden verbonden door een kerkenpad en een 
natuurpad. Door de rechterzijbeuk van de kerk zal een 
fietspad worden aangelegd (‘fietsen door de kerk’). De 
oriëntatie van de kerk zal worden omgedraaid, zodat 
de achterzijde (het huidige koorgedeelte) verbonden 
kan worden met de natuur.

Open Kerk
De kerk van Opgrimbie is tijdens de maand augustus 
elke woensdag van 14 tot 16 uur geopend.

Adres: Heirstraat 515, 3630 Opgrimbie-Maasmechelen.
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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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