


Vriendschap, Vrij en ongedwongen, 

Zonder vriendschap kun je iemand niet helemaal vertrouwen 

in je blijdschap en verdriet. 

Wie ben jij, wie is de ander? 

In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus zelf die ons groet. 

't Hoogste wat wij kunnen wensen: 

Lof zij Gerlachus die ons ontmoet. 

Wie ben jij, wie is de ander? 

Gerlach is ervoor jou, voorgoed! 





Je bent van harte welkom in het heiligdom St-Gerlach. 

Je brengt een bezoek aan de Gerlachkerk in Houthem-St-Gerlach met de mooie 

schilderijen die je fresco's noemt. 

Je kunt een filmpje bekijken over het leven van Gerlachus en het klooster dat 

gebouwd is na de dood van Gerlach. 

Daarna mag je gaan kijken in de schatkamer met vele mooie schatten uit het verleden 

en het hoofd van Gerlach. 

In Houthem-St-Gerlach zijn meerdere punten te zien en te bezoeken die voor Gerlach 

een betekenis hadden of zijn naam dragen. Je kunt een bezoek brengen aan de 

Gerlachkapel, het Gerlachusputje, de Gerlachusschool, het gemeenschaphuis de Holle 

Eik, het chateau St-Gerlach en vele straten die de naam dragen van Gerlach zoals St-
Gerlach met de mooie boerderijen en het Gerlachplein. 



Gebedje: 

Lieve mensen allemaal. Aan iedereen van klein tot groot een hartelijke groet. 

Vanwaar je ook komt, van dichtbij of een beetje ver weg, met een blij hart of met een 

beetje verdriet en zorgen. Je bent allen echt welkom. 

Groet aan Gerlachus 

Gegroet, Gerlachus, die woonde in een holle eik. Gegroet! 

Gegroet, Gerlachus, die hier in de kerk begraven is. Gegroet! 

Gegroet, Gerlachus, die zijn naam aan het Dorp St-Gerlach gegeven heeft. Gegroet! 



De spannende opdracht van Gerlach. 

Dit is mijn opdracht: Ik geef jullie grond mee die jullie kunnen uitstrooien bij de dieren 

en op de velden zodat de dieren gezond blijven en de planten op de velden goed 

groeien. De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan tonen, bestaat hierin dat hij 

zijn levenswijze kan doorgeven. 

Willen jullie mijn vrienden zijn: de vrienden van Gerlach ? 

Mijn vrienden zijn jullie, maar dan moeten jullie ook doen wat ik jullie 

opdraag. Vrienden noem Ik jullie, omdat ik aan jullie mijn hele leven vertel. 

Ik heb jullie uitgekozen en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan. Wat je aan 

mij vraagt zal ik jullie laten zien. 



De kerk van Houthem is genoemd naar de heilige Gerlachus. De naam van de school is 

Gerlachusschool. Ook vele straten in Houthem dragen de naam Gerlach.Eveneens het 

station en het kasteel. Vele jongens in Houthem werden in het veleden genoemd 

naar Gerlach en heten Gerlach of Ger. 

fk ga jullie vandaag vertellen over het leven van Gerlach. Wie Gerlach was en wat hij 

deed. Het wordt een spannend verhaal. 



was een ridder. Hij woonde op een 

kasteel in de buurt van Houthem-St-Gerlach. 

Hij hield van lekker eten en drinken. 

Hij deed geregeld mee aan ridderspelen en 

paardwedstrijden. Soms maakte hij lange 

reizen op zijn paard. Zijn vrouw bleef dan 

alleen achterop het kasteel. I
Gerlach 

Er werkten veel mensen op het kasteel. Ze 

zorgden voor de paarden en andere dieren, 

de tuin, de akkers en de mensen. 



Iabyrint.We starten aan de 

et midden. De opdracht is: Loop 



eiligdom. We zijn heel stil. Dan gaan we naar binnen. 

Gerlach in de hal. 



Het houten Gerlach beeld in de hal laat zien dat Gerlach in een holle eik woont. Hij 

heeft een pelgrimsstaf in zijn hand. Hij pelgrimeerde naar Rome en bezocht er de 

paus. De paus stuurde hem naar Jeruzalem om er de dieren te verzorgen.Na 7 jaar 

kwam hij terug naar Houthem. 

Later in het verhaal hoor je waarom hij hier ging wonen. 

II 



De kinderen van de Gerlachusschool hebben een Gerlachlied gemaakt. Je kunt het 
zingen. (melodie: de zevensprong) 

Heb je al gehoord van Gerlach uit Houthem 

Heb je al gehoord van de holle eik 

Ik zeg dat hij arm leven kan 

Hij kan leven als een kluizenaar 

He Gerlach 6x 

He Ger er lach 

Heb je al gehoord van de put van Gerlach 

Heb je al gehoord van de Gerlachkapel 

Je loopt er langs als je naar school toe gaat 

Het staat in de wei of midden op straat 

He Gerlach 6x, 

He Ger.er lach 

kri 



Hij hield van ridderspelen. Tijdens zijn laatste 

ridderspel kwam er een boodschapper naar 

hem toe. Hij vertelde Gerlach dat zijn vrouw 

na een val van het paard overleden was. Zijn 

vrouw was dood. 

Gerlach schrok heel erg. Hij huilde. Hij had 

veel verdriet om het verlies van zijn vrouw. 

Hij zou haar nooit meer zien. Daarna ging hij 

een reis maken naar Rome en lsrael. 

Als hij lange reizen maakte dan reed hij 

steedste paard. In Israel verzorgde hij 

varkens. Hij hield veel van dieren. Na 7 jaar 

ging hij weer naar huis. 
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Nadat Gerlach weer in Houthem terug was 

ging hij wonen in een grote holle boom. Het 

was een eikenboom. Hij had stro op de grond 

gelegd. Daar sliep hij op. Hij at wat de 

mensen die hem bezochten hem gaven. Daar 

at hij weinig van. Het eten dat hij niet opat 

gaf hij weer aan de andere mensen die arm 

waren. Zo hoefden zij ook geen honger te 

lijden. 

Omdat Gerlach veel van dieren hield gaf hij 

de mensen een beetje grond mee. Hij zei 

dan: Strooi dit uit bij de dieren in de stal 

zodat zij niet ziek worden. 
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Bij de Gerlachput haalde hij elke dag vers 

water. Hij liet een emmer naar beneden 

zakken en vulde deze emmer met water. Als 

de emmer vol was dan trok hij deze emmer 

met een touw naar boven. 
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Gerlach kreeg ook geregeld bezoek. Gerlach 

zelf liep elke dag naar Maastricht en bezocht 

dan Sint Servaas in Maastricht. Elke vrijdag 

liep hij naar de Mariakapel in Aken. 

Sint Servaas kwam op een dag op bezoek. Hij 

had dorst van het snelle lopen. Hij wilde iets 

drinken. Gerlach liet de emmer naar 

beneden in de put zakken. Toen de emmer 

vol was haalde hij de emmer omhoog. Ze 

konden hun ogen niet geloven. In de emmer 

zat geen water maar wijn. Ze probeerden het 

nog 2 keer. Telkens zat er in plaats van water 

wijn in de emmer. Dit was een wonder. 

16 



Gerlach werd oud. Hij voelde dat hij ging 

sterven. Hij was al 45 jaar. Helemaal alleen 

lag hij in zijn bed. Hij wachtte totdat hij zijn 

ogen kon sluiten. Opeens kreeg hij bezoek. 

Zijn grote 

vriend Servaas kwam hem bezoeken. Servaas 

zorgde goed voor Gerlach. Hij liet hem 

drinken. Na enkele dagen ging Gerlach dood. 

Servaas was verdrietig omdat zijn grote 

vriend dood was. 
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Gerlach werd begraven door Servaas bij zijn holle eik waarin hij woonde. Toen de kerk 

gebouwd was werd hij in de graftombe in de kerk begraven 

Nu liggen zijn resten begraven in het bronzen kistje dat voor de graftombe in de kerk LE t.  
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Midden op de kruising in de Gerlachstraat en 

Onderstestraat staat de Gerlachkapel. Deze 

kapel laat ons denken aan Gerlach die in 

Houthem geleefd heeft. Met feestdagen 

wordt de kapel mooi versierd zoals met 

Kersmis, tijdens de processie. 

Het verhaal van Gerlachus is af. Neem deze 

gedachte van vriendschap mee naar huis en 

vertel het verder. 
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Het heiligdom St-Gerlach is de moeite waard 

om te bezoeken in de maanden november 

pr~, 	
t/m maart van 10.00-16.30 uur en van 10.00- 

17.00 uur in de maanden april t/m oktober. 

U bezoekt na een korte introductiefilm de  

kerk met de fraaie fresco's over het leven van 

	

Sint Gerlach :, 	 St-Gerlach, de schatkamer met de 

r 	reconstructie van het hoofd St-Gerlach, de 

tentoonstelling die regelmatig wisselt en 

tenslotte de stilteka pel waar een mooi 

	

/ 	 •- 

 

glasmozaïek te bezichtigen is. Het geheel is 

vrij te bezichtigen. Er wordt geen entree 

. 	
gevraagd. Een vrije gave voor de 

instandhouding van het heiligdom wordt op 

prijs gesteld. Verder info kunt u ophalen via 
de site: www.st-gerlach.nl  van de parochie 

St-Gerlach in Houthem of via 06-15304492. 
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