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deel 11:  

Christus Koningkerk 
(Kluiskerk) 
 
Het complex bestond uit de Christus 

Koningkerk, de pastorie, de kapelanie, drie 

lagere scholen, een kleuterschool en het 

Groene Kruisgebouw, en werd  in de 

volksmond “het Wermelingeiland” genoemd. 

 

Bouwgeschiedenis 

Noodkerk 

De Kluisparochie werd in 1948 

opgericht. Bouwpastoor W.P. 

Wermeling maakte destijds 

gebruik van de Sint-Janskluis 

als noodkerk totdat in 1949 

een stenen noodkerk aan de 

Kummenaedestraat in gebruik 

kwam. Momenteel is deze 

voormalige noodkerk als sport- 

en fitnesscentrum in gebruik.  

  



In 1951 werd het ontwerp van Harry Koene 

voor een nieuwe kerk goedgekeurd en kon de 

bouw worden aanbesteed. De bouw van de 

kerk en de pastorie werd aan aannemer L. 

Tummers gegund. Op 20 april 1952 vond de 

eerste steenlegging plaats. In 1953 werd het 

gebouw ingezegend. De kerk werd door Mgr. 

Moors geconsacreerd op 23 oktober 1960.  

Rond voornoemde datum was het grootste gedeelte van het gebouwencomplex 

gerealiseerd en lagen op “het Wermelingeiland” een lagere school voor jongens en een 

voor meisjes, een kleuterschool, een pastorie, een kapelanie, een Groene 

Kruisgebouw, het hoofdkwartier van de Verkennersgroep Kluis en het buurtcentrum 

d’Heremiet. De aanvankelijk geplande klokkentoren werd vanwege het r isico op 

mogelijke mijnschade door de instabiele ondergrond niet gerealiseerd. Dit werd 

gecompenseerd door de vieringtoren te verhogen met een klokkenzolder met 

galmgaten. 
 

Veranderingen 

In 1962 werd het tabernakel van het altaar afgehaald en op een apart sacramentsaltaar 

tegen de achterwand geplaatst. Het altaar zelf werd, zoals toen gebruikelijk , verder 

naar voren geplaatst. Waarschijnlijk zijn toen ook de communiebanken verwijderd.  

In 1965 werd de linker jongenskapel ingericht als dagkapel. De rechter meisjeskapel 

werd in 1999 naar een ontwerp van designer Van Leeuwen ingericht tot memoriekapel.  
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