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Vijftig jaar geleden werd de Gregoriuskerk in Brunssum 
ingewijd, een ontwerp van de vooraanstaande Duitse 
archtect Gottfried Böhm, die in 1986 de prestigieuze 
Pritzker-prijs won.
Zo’n 850 jaar eerder verrees in Merkelbeek de Sint  
Clemenskerk, beter bekend als het Clemenskerkje. 
Wat is het verband tussen beide gebouwen?

Dat leest u in het in 2014 te verschijnen boek over de 
historische én actuele ontwikkelingen rondom deze 
twee bijzondere Brunssumse kerken. In deze prachtig 
geïllustreerde uitgave worden het oude en het jonge 
monument beschreven en leggen de auteurs geogra-
fische en historische verbanden tussen beide kerken. 

De romaanse Sint Clemenskerk, een rijksmonument, 
wordt op dit moment gerestaureerd en krijgt een deels 
toeristische herbestemming als ruimte voor exposities, 
seminars en kleine concerten. 
De Sint Gregoriuskerk, genomineerd als rijksmonu-
ment, is nog niet toe aan herbestemming en doet 
gewoon dienst als kerk. Toch is die positie niet vanzelf-
sprekend, gezien de huidige ontkerkelijking.

Het boek gaat in op cultuurhistorie en architectuur, 
maar ook de sociale context komt aan de orde. Wat 
was de invloed van het mijnbouwverleden? Wat deed 
en doet de gemeenschap voor behoud van deze kerk-
gebouwen? Een must voor de Brunssummer die zich 
verbonden voelt met zijn omgeving, maar ook voor 
ieder die geïnteresseerd is in (religieus) erfgoed in  
Limburg en Nederland. 

Architect Jules Beckers is initiatiefnemer van het boek. 
Hij zorgde voor de medewerking van Gottfried Böhm 
(geb. 1920) aan het project. 
Uitgeverij Vantilt start met deze uitgave een nieuwe 
boekenreeks over wederopbouwkerken. 

Sint Gregorius 50 jaar verschijnt in het voorjaar van 
2014 en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van 
de gemeente Brunssum, de Provincie Limburg, kerk-
bestuur Parochie St. Gregorius en diverse fondsen. 
U kunt nu al intekenen op het boek. Stuur een email 
met als onderwerp ‘Sint Gregorius’ naar info@vantilt.nl. 
Vermeld uw naam, adresgegevens en het gewenste 
aantal boeken.

Sint Gregorius 50 jaar Teken nú in op het prachtige boek  
over twee Brunssumse monumentale kerken!
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