
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-Remigiuskerk Vucht

woensdag 29 juli

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

Er was eens …
Op de site waar vandaag de 
Sint-Martinuskerk prijkt, staat 
reeds sinds de achtste eeuw een 
kerk. Een eerste houten kapel 
werd opgevolgd door een pre-ro-
maanse (tiende eeuw), romaanse 
(twaalfde eeuw), gotische (zeventiende eeuw) en  neogotische kerk 
(negentiende eeuw).
Op 2 oktober 1944 werd het centrum van Genk per vergissing door 
Amerikanen gebombardeerd, waarbij ook de kerk onherstelbaar 
werd beschadigd. 
Na de oorlog werd Maurice De Paepe aangesteld als architect en 
Jan Steyfkens-Wouters en zonen als aannemer. De eerste steen-
legging 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 Kem-
pen’ genoemd. 
Boven in de toren hangt een beiaard van 52 klokken, die elke don-
derdag tijdens de wekelijkse markt wordt bespeeld.

open kerk

Tentoonstelling Bind-band-bond
Deze zomer (tot einde september) loopt er in de Sint-Martinuskerk een 
bijzondere tentoonstelling. Al is de huidige Sint-Martinuskerk relatief jong, 
toch heeft ze een rijke collectie geërfd vanuit de voorgaande kerken.
Met een rondgang langs de meest waardevolle kerkschatten, gepresen-
teerd in stijlvolle vitrines, vertellen we je een verhaal over ontmoeting en 
verbinding … Met tussendoor interessante weetjes.
Tip: laat oma en opa vanuit de tentoonstelling vertellen aan de kleinkin-
deren over ‘de mis in hun jonge tijd’. Een boeiende namiddag gegaran-
deerd!

Open kerk
De Sint-Martinuskerk is van juni tot september dagelijks geopend van 
14 tot 17 uur en daarenboven ook op donderdagvoormiddag. Adres: 
Berglaan z/n te Genk.
Parkeertip: Shopping 1, 90 minuten gratis.

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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