
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Beleidsplan 2022-2025 
 
 

 
Inleiding 
 
De Stichting stelt zich ten doel de instandhouding van de nagedachtenis en de bevordering van de 
verering van de Heilige Gerlachus, kluizenaar in de 12e eeuw te Houthem.  
 
Het jaar 2021-2022 is met name gebruikt om de Stichting op te richten en vorm te geven. De 
website is goed ontvangen en ook de nieuwsbrieven worden gewaardeerd. In het eerste jaar 
hebben ook al lezingen en rondleidingen plaatsgevonden. Het aantal betalende vrienden groeit 
gestaag en er is actief gewerkt aan de opbouw van het netwerk met relevante partijen. 
 
 

Beoogde activiteiten  

 
Het bestuur van de Stichting streeft ernaar de statutaire doelstellingen te bereiken door: 
 
- Leden te werven. Voor de planningsperiode beoogt het bestuur het ledenaantal te laten 
groeien tot 100 -150 leden. Benevens het op de hoogte houden van deze leden via website en 
nieuwsbrief van reeds geplande activiteiten, worden zij uitgenodigd om actief deel te nemen aan 
het aandragen en het organiseren en uitvoeren van geplande activiteiten. Hiermee wil de Stichting 
het familie- en Vriendengevoel bevorderen. 
 
- Netwerk uitbreiden. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de Stichting actieve contacten 
ontwikkelt en onderhoudt met verenigingen in de regio die een verwijzing naar Gerlachus in hun 
naam hebben. Het zal daarbij gaan om parochies, muziekverenigingen en scoutinggroepen met 
Gerlachus als patroonheilige. 
 
- Aanleggen van een Kruiswegparkje bij het Heiligdom en het beschikbaar stellen van 
de reeds bestaande refugio als kluizenarij. De kluis kan door geïnteresseerden die enige dagen 
in afzondering bij de kerk willen doorbrengen, gebruikt worden. Op deze wijze kan in de 21ste 
eeuw worden kennisgemaakt met leven in eenvoud, boetedoening, gastvrijheid en gebed waarmee 
tevens het Katholieke erfgoed in het Geuldal versterkt wordt. 
 
- Ondersteunen van activiteiten in het Heiligdom en de daarbij ingerichte Schatkamer. 
In samenspraak met het kerkbestuur assisteert de Stichting bij de werkzaamheden die bijdragen 
aan het ontsluiten van het leven van Gerlachus en de Norbertinnessen die het klooster bewoond 
hebben. 


