
Er was eens …
De kleine kerk van Vucht is een neoclassicistische 
zaalkerk, die gebouwd werd in 1841. Deze datum 
staat te lezen op het chronogram boven de kerk-
deur: “ConsensU UnanIMI totIUs VUCtensIs 
ConstrUCta eCCLesIa hæC” en betekent 
“In algemene samenhorigheid heeft de hele 
bevolking van Vucht deze kerk gebouwd”. 
Doorheen de jaren is de kerk 2 maal gerenoveerd. 
Een eerste keer gebeurde dat eind jaren ’60 van de 
vorige eeuw. De kerk zoals ze er nu uitziet,  gaat 
terug tot de laatste renovatie in 1998.

Moet je zien!
In het sobere maar intieme kerkinterieur zijn 
enkele fraaie kunstwerkjes te ontdekken. 
Met het doopwater uit de hardstenen doopvont uit de 18de eeuw, zijn 
vele generaties Vuchtenaren gedoopt. De eiken biechtstoel uit de 19de 
eeuw, was een plaats van discretie. Het houten beeld van patroonheili-
ge “Remigius”, was een geschenk aan de kerk, ter gelegenheid van de 
150ste verjaardag van de bouw van de kerk. De oude communiebank 
met zijn uitgestoken houten Emmaüstafereel, stamt uit de 19 eeuw. 
Bij een renovatie werd deze bank weggehaald op zijn oorspronkelijke 
plaats en ingewerkt in het koor van de kerk. Aan de 
muren hangt een mooie kruisweg uit 1905, die 
indertijd geschonken werd door enkele vrome en 
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vakantie is … een open kerk bezoeken
Sint-Remigiuskerk Vucht & de paardenlijkwagens

verwonderen - verstillen - verbeelden

Er was eens …
De kleine kerk van Vucht is een neoclassicistische 
zaalkerk, die gebouwd werd in 1841. Deze datum 
staat te lezen op het chronogram boven de kerk-
deur: “ConsensU UnanIMI totIUs VUCtensIs 
ConstrUCta eCCLesIa hæC” en betekent 
“In algemene samenhorigheid heeft de hele 
bevolking van Vucht deze kerk gebouwd”. 
Doorheen de jaren is de kerk 2 maal gerenoveerd. 
Een eerste keer gebeurde dat eind jaren ’60 van de 
vorige eeuw. De kerk zoals ze er nu uitziet,  gaat 
terug tot de laatste renovatie in 1998.

Moet je zien!
In het sobere maar intieme kerkinterieur zijn 
enkele fraaie kunstwerkjes te ontdekken. 
Met het doopwater uit de hardstenen doopvont uit de 18de eeuw, zijn 
vele generaties Vuchtenaren gedoopt. De eiken biechtstoel uit de 19de 
eeuw, was een plaats van discretie. Het houten beeld van patroonheili-
ge “Remigius”, was een geschenk aan de kerk, ter gelegenheid van de 
150ste verjaardag van de bouw van de kerk. De oude communiebank 
met zijn uitgestoken houten Emmaüstafereel, stamt uit de 19 eeuw. 
Bij een renovatie werd deze bank weggehaald op zijn oorspronkelijke 
plaats en ingewerkt in het koor van de kerk. Aan de 
muren hangt een mooie kruisweg uit 1905, die 
indertijd geschonken werd door enkele vrome en 

zoek
kerk in dekenaat Genk
kkkkkkkkk nkkkk tk tkk

Sint-Remigiuskerk Vucht

woensdag 29 juli

vakantie is … een open kerk bezoeken
Sint-Remigiuskerk Vucht & de paardenlijkwagens

verwonderen - verstillen - verbeelden

open kerkopen kerk

21 juli

zoek.
kerk in dekenaat Genk

p

u n t

zoekpunt.dekenaatgenk.be        •               @zoekpunt

KERK BOXBERGHEIDE 
GENK

Er was eens …
In 1952 werd in de wijk Boxbergheide 
de parochie Sint-Jan Baptist de la 
Salle opgericht. Het plan voor de 
parochiekerk werd reeds in 1961 
getekend door de Hasseltse architect Louis Van De Vondel, doch de 
bouw kon pas 1966 van start gaan. In september 1967 werd de kerk 
ingewijd. 
De kerk is gebouwd in modernistische stijl, met een paraboolvormig 
grondplan. De monumentale vrijstaande toren is van ver te zien.

Moet je zien
Gps-adres: Sint-Jan-Baptistplein 3 te Genk.
De kerk bezit merkwaardig genoeg enig meubilair uit de in 1944 gebom-
bardeerde Sint-Martinuskerk, zoals een gotisch hardstenen wijwatervat 
uit de 16de eeuw, een neogotische hardstenen doopvont uit 1903, van 
Paul Roemaet uit Leuven en drie tegen de muur geplaatste wijwaterva-
ten met een heiligenbeeld. 
De aan de wand achter het altaar bevestigde Calvariegroep (1954-1956) 
werd gebeeldhouwd door de Genkse kunstenaar Raf Mailleux.

open kerk

Sint-Jan Baptist de la Salle
Jean-Baptiste de La Salle 
(1651-1719) stamde uit een 
gegoede familie, doch koos voor 
een religieus leven en werd in 
1678 tot priester gewijd. In 1684 
stichtte hij de congregatie van de 
Broeders van de Christelijke 
Scholen die zich zouden toeleggen 
op onderwijs aan de armen. 
Op pedagogisch gebied was hij een grote vernieuwer, bijv. door de keu-
ze voor de volkstaal (het Frans) ter vervanging van het Latijn.
Hij werd in 1888 zalig verklaard en in 1900 heilig. Paus Pius XII benoem-
de hem in 1950 tot beschermheilige van de leraren en patroon van alle 
opvoeders.

Open kerk
De kerk van Boxbergheide is geopend van maandag tot en met vrijdag, 
van 9.30 uur tot 12 uur en van 15 uur tot 18 uur. 
Welkom om even te bezinnen, om een kaarsje te branden ...

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 Facebookpa-
gina @zoekpunt 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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