
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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MAAGD DER ARMEN MARIAHEIDE 
MAASMECHELEN

Er was eens …
De parochie Maagd der Armen 
Mariaheide is wellicht de jongste 
parochie van het dekenaat Genk.
Ze werd opgericht eind 1952 en heeft 
alles te maken met de activiteiten van de voormalige Kolenmijn Lim-
burg-Maas te Eisden. Na de oorlog was men eigenlijk verplicht werk-
krachten te halen in het buitenland. Eerst kwamen de mannen en ver-
volgens de families. Voor hen moest er voor behuizing gezorgd worden. 
Na Eisden cité werd er uitgebreid naar Mariaheide met het aanleggen 
van tuinwijken en daarbij voorzag men reeds het aanleggen van een 
centraal plein met kerk en scholen.
De bouw van de school, het klooster en de pastorie verliep vlot, doch de 
plannen voor de kerk werden meerdere malen verworpen. 
Als voorlopige kerk zouden drie klassen van de in opbouw zijnde school 
dienstdoen. Op Sacramentsdag 4 juni 1953 werd er de eerste H. Mis 
opgedragen. Op het ogenblik dat de parochie werd opgericht, 
noteerde men 1943 inwoners, waarvan de grote meerderheid 
Italianen waren (920), gevolgd door Polen (392) en Belgen (372), 
een multiculturele samenleving!
In de nacht van 17 november 1974 brandde de voorlopige kerk af, 
de volledige inboedel ging in de vlammen op. De erediensten werden 

open kerk

voorlopig gehouden in de paro-
chiezaal Concordia.
Eindelijk werden de plannen van 
het huidige multifunctioneel kerk-
gebouw goedgekeurd. Het gods-
huis kwam in een recordtijd van 
negen maanden klaar en werd 
ingewijd op 18 december 1976.

De Vlaamse en Poolse gemeenschap hadden hun vieringen in de nieuwe 
kerk vanaf de beginjaren terwijl de Italiaanse gemeenschap later ver-
huisde van hun kapel naar de kerk.
Het multiculturele is steeds blijven bestaan over al de jaren heen, waar-
bij elke gemeenschap toch zijn eigenheid is kunnen en blijven behouden. 
Zo hebben de drie gemeenschappen nog steeds hun eigen wekelijkse 
vieringen, alsook enkele gemeenschappelijke vieringen per jaar. Elke 
gemeenschap neemt actief deel in het parochieteam waarin een geest 
heerst van respect en vriendschap voor elkaar.

Open kerk
De kerk van Mariaheide is ook een open kerk. Men kan er steeds te-
recht tussen 9 uur in de morgen tot omstreeks zonsondergang voor een 
gebed, gesprek met Onze Lieve Vrouw Maagd der Armen en het offeren 
van een kaarsje. Hiervan wordt goed gebruik gemaakt door gelovigen 
van alle gemeenschappen. Ook mensen van buiten de parochie kan 
men er geregeld aantreffen.
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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 donderdag 1 juli tot en met zondag 15 augustus is er iedere dag
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @zoekpunt en de website dekenaatgenk.be.

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).


