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Beste Vrienden van St. Gerlach, 

 

Vorige week is het Octaaf van St. Gerlach geëindigd. Als bijlage bij deze Nieuwsbrief treffen 

jullie een kort verslag daarvan aan.  

Camino-home 

Met het octaaf is tevens de Camino-home van pastoor Burger van Houthem geëindigd, die 

een jaar eerder begon. Aanleiding was het heilig jaar van Santiago de Compostella.1 Een jaar 

lang heeft pastoor Burger met wisselend gezelschap gebeden, gevraagd naar ervaringen van 

de deelnemers met de Camino en met hen het evangelie van de betreffende  zondag besproken. 

Ook is er geld ingezameld (in totaal ruim EUR 20.000) voor de zorg en opvang van gehandicapte 

kinderen in China, waarmee de stichting ‘Kinderen leven geven’ ondersteund is. 

                       

 

Vorstelijke splendeur van de familie Regout 

We hebben goede hoop dat onze eerste activiteit voor de Vrienden, het bezoek aan de 

tentoonstelling  over de vorstelijke splendeur van de familie Regout op 29 januari 2022 van 14 

 
1 Van tijd tot tijd, wanneer de feestdag van de apostel Jacobus op een zondag valt, wordt een heilig jaar van 
Santiago de Compostella gevierd. Zie over het ondersteunde project en de Camino-home b.v.: http://www.st-
gerlach.nl/fotos/Santiago/CAMINO-Home%20(folder).pdf. 
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tot 15 uur kan doorgaan. We zullen de Coronamaatregelen van het kabinet in de gaten houden 

en zullen jullie hierover, zodra dat kan, definitief informeren. Opgave voor de rondleiding is 

nog mogelijk via info@vriendenvansintgerlach.nl 2. In de vorige nieuwsbrief kunnen jullie 

meer over de tentoonstelling lezen. 

 

 

We hopen jullie op 29 januari a.s. om 13.45 uur bij het Bureau Europa te mogen begroeten. 

We zullen dan uiteraard de tenminste de maatregelen in acht nemen die dan gelden (zo is 

onzeker of borrel achteraf mogelijk zal zijn). Mocht het dan helemaal nog niet mogelijk zijn 

om dit bezoek in overeenstemming met de Corona regels en op verantwoorde wijze doorgang 

te laten vinden, dan zullen we proberen een nieuwe datum in februari te vinden.  

Met vriendelijke groet,  

namens Stichting Vrienden van St. Gerlach,  

 

 

 

 

Maurice Essers  (voorzitter)  Hella Binnendijk (penningmeester) 

Jos Lodewick (secretaris) Jacqueline Starmans 

 
2 Graag daarbij aangeven met hoeveel personen u wilt komen en of zij over een Museumjaarkaart beschikken. De kosten van 

de rondleiding zijn voor rekening van de Stichtingen Vrienden van Sint Gerlach. Er is ruimte voor een groep van 15 personen. 

I.v.m. de check van de Corona-app wordt geadviseerd rond 13.45 uur bij Bureau Europa te zijn zodat rond 14 uur iedereen 

binnen is de rondleiding kan starten.  

mailto:info@vriendenvansintgerlach.nl
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Feest van Sint Gerlach 

Maandag 5 januari 2022 

Homilie  

Jean-Pierre Delville, bisschop van Luik 

 

Beste broers en zussen, 

Jullie zijn vandaag naar Houthem gekomen voor het feest van de heilige Gerlach. Jullie zijn gekomen 

omdat je in je harten een hoop dragen, een verwachting. Je bent op reis gegaan, zoals de heilige 

Gerlach, die naar Jeruzalem en Rome ging, waar hij de pelgrims en de zieken diende. Hij wilde een 

nieuwe betekenis voor zijn leven vinden.  

Als Gerlach op reis ging, was dat omdat hij een groot drama in zijn leven meemaakte. Hij die 

aanvankelijk het leven leefde van een ridder en echtgenoot, werd zwaar getroffen door het overlijden 

van zijn echtgenote. Het was een zware schok voor hem, een diepe wonde, en dit zal leiden tot een 

volledige ommekeer in zijn bestaan.  

Misschien draag jij ook een wond, een drama, een moeilijkheid in je hart. Misschien denk je aan de 

wonden van anderen, de wonden van onze wereld en het lijden van vele volkeren. 

 

Wat deed Gerlach in deze situatie? Hij heeft zijn hoofd niet laten hangen. Hij heeft zijn leven veranderd; 

hij is niet bij de pakken blijven zitten, maar is op bedevaart vertrokken, en zo heeft hij een nieuwe 



4 
 

roeping gevonden voor zijn leven. Zo ook wij, als wij moeilijkheden tegenkomen, worden uitgenodigd 

om te luisteren naar het woord van God en ons te laten leiden om zo ons leven te veranderen en 

dichter bij God en bij onze broers en zussen te komen.  

Gerlach besloot om zijn leven te gaan wijden aan wat echt belangrijk is: hij gaat op bedevaart naar 

Rome, en de paus Eugenius III (de derde) raadt hem aan om gedurende zeven jaar in Jeruzalem de 

armen te gaan dienen.  

Ga dus, net als Gerlach, op weg om je broeders en zusters te dienen, onder de bezieling van Jezus. Ik 

zie dat je al begonnen bent! Hier in Houthem, onder de bezieling van pastoor John Burger, heeft de 

parochie besloten om gehandicapte kinderen uit China te helpen, via de stichting "Kinderen leven 

geven". Dit is een geweldige uitdaging en een geweldig project! Jullie hebben ook het initiatief 

genomen van de "Camino home": je rijdt op een stationaire fiets en trapt alsof je naar Santiago de 

Compostella gaat. Dit alles zet ons op weg, of naar het westen (naar Compostella) of naar het oosten 

(naar China).  

In 1151, wanneer Gerlachus aankomt in Jeruzalem, is de situatie kritiek. De 2e kruistocht was een 

mislukking, en Jeruzalem kon alle hulp gebruiken. Ter plaatse aangekomen, bekommert Gerlachus zich 

om de zieken, en verzorgt hij de varkens van het klooster van de orde van St. Jan. Hij ontdekt de 

plaatsen waar Jezus heeft geleefd, waar hij gestorven is en begraven werd. Hij ziet het Heilige Graf, en 

de plaats waar Jezus verrezen is. In 1154 wordt de stad Jeruzalem overgedragen aan Nur ad-Din, de 

grote moslimbevelhebber en emir van Aleppo. Gerlachus blijft zijn dienst in Jeruzalem verderzetten, 

ook onder het beleid van de moslims.  
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Dit betekent dat Gerlach zich tijdens zijn verblijf in Jeruzalem door Jezus laat inspireren en zijn broeders 

zelfs in moeilijke situaties dient. Hij loopt niet weg van de Moslims en zet zijn dienst onder hun regering 

voort. Zo plaatst hij zichzelf in een situatie van dialoog met anderen die anders zijn.  

Zoals St. Paulus zegt tegen de Filippiërs, “Ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus 

kennen gaat alles te boven. Om Christus heb ik alles prijsgegeven en houd ik alles voor afval als het er 

om gaat Hem te winnen en één te zijn met hem” (Ph 3, 8-9). Door Christus ontdekt Paulus wat het 

belangrijkste is in het leven. 

Wanneer Gerlach in 1158 terugkeert van Jeruzalem naar Rome, wordt hij ontvangen door paus 

Adrianus IV, die hem een brief meegeeft waarin hij hem opdraagt verder te leven als kluizenaar in 

Houthem. Hij keert dus terug naar zijn dorp, en leeft daar als kluizenaar. Hij vestigt zich in een holle 

eik; hij leeft zeer eenvoudig en stelt zich ten dienste van de armen; hij houdt er een zeer religieuze 

levenswijze op na, en gaat regelmatig op bedevaart naar Aken en Maastricht.  

Dit laat een heel andere levensstijl zien: Gerlach wordt een getuige van Christus in zijn eigen dorp, 

maar wel een die doordrenkt is van zijn ervaring als pelgrim. Wat een getuigenis, in dit kleine dorp dat 

de meeste bewoners nooit verlieten! Wat een verrijking voor de mensen van Houthem die hem 

kwamen opzoeken!  

In de eenvoud van zijn leven heeft Gerlachus een radicale keuze gemaakt, om zijn leven rond God op 

te bouwen, en tot allen te spreken over het Woord van God en de wereld. Hij heeft de belofte van 

Jezus aan zijn leerlingen gehoord: “En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of 

huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen 

aan het eeuwige leven” (Mt 19,29). 

Ook wij worden uitgenodigd om in ons dagelijks leven getuigen van het geloof te zijn. Aan het begin 

van dit nieuw jaar, staan we open voor nieuwe projecten. Wij zijn hier op bedevaart willen komen, we 

willen ons leven laten beschermen door de heilige Gerlachus en de heer Jezus. Wij willen dat de Heer 

ons verlicht en ons helpt. Laat ons dus ons hart openen voor zijn woord. Zo vormen wij een nieuw volk, 

mensen die voor elkaar bidden. En ons gebed gaat ook uit naar zij die ons omringen, zij die wij graag 

zien, en vooral naar de zieken. Zo zal het getuigenis en de heiligheid van Gerlach ons en onze 

samenleving blijven inspireren en redden! 

Amen !  
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Algemeen verslag 

 

Het octaaf duurt een volle week van woensdag 5 t/m woensdag 12 januari. Ondanks de corona 

beperkingen waren er toch iedere dag tussen de 30 en 70 pelgrims in de kerk. Na de opening in de H. 

Mis met mgr Delville op 5 januari 2022, volgden dagelijks bezoeken van groepen pelgrims: 

Op 5 januari 2022 in de namiddag, kwam een groepje van 25 pelgrims door het gure weer vanuit 

Banholt (de enige zusterparochie met Gerlach als patroonheilige) naar Houthem gewandeld. Ze 

werden begeleid door kapelaan Eugène Dassen. Na een moment van reflectie in onze kerk en het 

aansteken van de nodige kaarsjes, werden ze voorzien van ‘coffee to go’ en een Gerlachus broodje, 

waarna ze gesterkt ‘naar ziel en lichaam’ de thuisreis weer aanvaard hebben onder de stralen van een 

vriendelijk winterzonnetje. 

6 januari 2022 

Op donderdag 6 januari 2022 stond de viering in het teken van de agrarische sector. Pastoor Burger 

verwelkomde gastcelebrant pastoor Ter Voort van Banholt en de agrariërs. In zijn korte maar treffende 

preek wist Ter Voort de aanwezige agrariërs een hart onder de riem te steken in een tijd waarin zij 

vaak van velerlei kanten in het nauw gebracht worden. Hij riep hen op om niet in boosheid te vervallen, 

zoals tegenwoordig nogal gebeurt in de maatschappij, maar om in navolging van de drie wijzen, met 

wijsheid te werk te gaan. Na afloop van de viering klom pastoor Burger weer op de fiets om de laatste 

achterstallige kilometers naar kaap Finisterra te volbrengen onder bewonderende belangstelling van 

komende en gaande pelgrims naar St. Gerlach. 

7 januari 2022 

Vrijdag 7 januari was deken John Dautzenberg van Maastricht gastcelebrant hij werd begeleid door 

een afvaardiging van de broederschap St. Barbara en van het Graf van St. Servaas van de St. 

Servaasbasiliek uit Maastricht. Muzikaal werd de dienst opgeluisterd door het parochieel koor uit 

Meerssen. 

  
Links: pastoor Van Galen.      Rechts: brassband St. Gerlach 

 

8 januari 2022 

Zaterdag waren pelgrims uit Berg en Meerssen speciaal uitgenodigd. Pastoor Van Galen uit Meerssen 

was celebrant. Voor de muzikale opluistering van de dienst zorgden enkele jeugdleden van 
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zangvereniging Orphée en een ensemble van brassband St. Gerlach beide uit Houthem. Na afloop van 

de eucharistieviering werd de pelgrims ‘coffee to go’ aangeboden vanaf het kerkpleintje. 

9 januari 2022 

Zondag was rector Lambert Hendriks van het seminarie Rolduc celebrant met muzikale ondersteuning 

van Inez en Fons Pieters, onze organist met zijn echtgenote. . Muzikaal werd de viering verder 

opgeluisterd door het koor Cantate uit Sittard en het klaroenkorps van de Houthemse schutterij St. 

Martinus. Deze zorgde ook voor een erewacht op het priesterkoor. Ook zondag werd aan de aanwezige 

pelgrims buiten de kerk weer coffee to go aangeboden, wat zeer op prijs gesteld werd. De 

scoutinggroep St. Pieter uit Maastricht bezocht om 12.00 uur het heiligdom. 

10 januari 2022 

Op maandag 10 januari jl. was er een H. Mis met Roderick van Attekum,  inmiddels leraar op Rolduc 

en Vriend van St. Gerlach, als celebrant. De OLV Sterre der Zee broederschap was met een achttal 

leden gekomen. Daarnaast was er een tiental leden van de Maria Mater kring uit Valkenburg aanwezig 

en nog een handjevol ‘gewone’ pelgrims. Pastoor Burger maakte na de H. Mis op de hometrainer zijn 

laatste kilometers naar Santiago (of naar Finisterra). 

 
Boven: de prachtig versierde Gerlachuskerk tijdens het Octaaf met in het midden  

de zilveren buste met het schedelreliek van St. Gerlach 
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11 januari 2022 

Op dinsdag 11 januari 2022 was onze deken Paul Bronneberg uit Gulpen gastcelebrant, voor de 

gezangen zorgde cantrix Bernarda van Kerkvoort op het orgel begeleid door Fons Pieters. 

Ondanks de coronamaatregelen had toch een 25-tal leden van verschillende Zijaktief afdelingen uit 

het Heuvelland aan de uitnodiging voor een pelgrimage naar St. Gerlach gevolg gegeven. 

12 januari 2022 

 Op 12 januari 2022 werd het octaaf afgesloten met een viering voor alle vrijwilligers van de parochies. 

Celebrant was pastoor Constant Dieteren uit (Oud-)Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe, die in zijn 

preek op de actuele situatie in het Valkenburgse inging en daar zeer toepasselijk het thema van het 

octaaf in verwerkte. Het kerkelijk zangkoor St. Caecilia uit Valkenburg luisterde de dienst op. 
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Camino Home 

(door Renee Willems, De Limburger, 5 januari 2022) 

 


