
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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SINT-LAMBERTUSKERK 
NEERHAREN

Er was eens …
De parochie is zo oud dat nie-
mand er een jaartal of zelfs een 
eeuw durft aan toewijzen. Het 
patronaatsrecht was in handen 
van de heren van Neerharen. 
Het tiendrecht werd, einde twaalfde 
eeuw, door Willem van Pietersheim geschonken aan de Abdij van 
Hocht. De eerste kerk gaat minstens terug tot in de 11de eeuw, en 
werd meermaals verbouwd en uitgebreid. In 1875 werd de oude 
kerk gesloopt en de huidige gebouwd, naar een ontwerp van Her-
man Jaminé. Het huidige gebouw is een neoromaanse, bakstenen 
kerk die afgewerkt is met gele natuursteen. De toren heeft vier 
geledingen en een ingesnoerde naaldspits.
Enkele quotes:

Moet je zien!
* De kerk bevat waardevolle schilderijen: twee zijluiken van een 
   zestiende eeuwse triptiek, voorstellende een Ecce Homo, een 
   Graflegging, Sint-Lambertus en Sint-Petronella en een portret 
   van de schenkster. Het altaarstuk, dat het lijden van Christus en 
   de Boom van Jesse afbeeldt, is ook uit de zestiende eeuw. 

open kerk

* Er zijn ook antieke beelden, zoals een zese eeuwse gepolychromeerd 
   houten Sint-Anna te Drieën; een Onze-Lieve-Vrouw met Kind van om
   streeks 1600; uit hetzelfde materiaal een Sint-Blasius en een Sint-Lam
   bertus (beide zeventiende eeuws); en een eiken beeld van Bernard van 
   Clairvaux uit omstreeks 1700.
* Kijk ook even naar de oude grafstenen, waaronder een veertiende 
   eeuwse met de voorstelling van een geharnaste ridder …

Een korte wandeling
Als je even tijd hebt, volg dan - bij het verlaten van de kerk - de Kasteel-
straat naar links. Na 600m bereik je de pittoreske site van de Sluis van 
Neerharen. Aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart ligt het domein 
van de voormalige Abdij van Hocht.

Open kerk
De Sint-Lambertuskerk van Neerharen is in juli en augustus elke zater-
dag en zondag geopend van 10 tot 17 uur. Adres: Kasteelstraat 30 te 
Lanaken.

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 donderdag 1 juli tot en met zaterdag 14 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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