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ST. GERLACHUS Christelijk symbool bij kerk Houthem St. Gerlach volgend weekeinde ingewijd

Jos Lodewick, pastoor John Burger en Wiel Coenjaerts (vlnr.) op het onlangs aangelegde labyrint bij de St. Gerlachuskerk.
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Labyrint als toegift restauratie
Voor de ingang van de St.
Gerlachuskerk in Houthem
St. Gerlach ligt sinds kort
een groot labyrint. Een christelijk symbool voor de levensweg van de mens.
door Rob Cobben

V

oor de zekerheid heeft
pastoor John Burger toch
maar even de proef op
de som genomen. „Het
labyrint klopt”, stelt hij tevreden
vast. „Ik heb er wel vijf minuten
over gedaan om het eindpunt te bereiken.”

Dat eindpunt, in het centrum van
de metersgrote cirkel, staat voor
het hemelse Jerusalem, legt Burger
uit. „Het kost moeite om het te bereiken. Je denkt in het begin dat je
recht op je doel kunt af gaan, maar
gaandeweg raak je er steeds verder
van verwijderd. Het is net als in
het leven: je moet bochten nemen
en obstakels overwinnen. En als
het lukt om het einddoel te bereiken, maakt een gevoel van vreugde
zich van je meester.”
Het nieuwe labyrint bij de St. Gerlachuskerk is een verkleinde kopie
van die van de kathedraal in het
Noord-Franse Amiens. Vroeger waren dergelijke kunstwerken bedoeld voor mindervermogende pelgrims, die geen geld hadden om op
bedevaart te gaan, vertelt Burger:

„Ze legden de tocht over het labyrint op hun knieën af”.
Met de aanleg gaat een langgekoesterde wens van het kerkbestuur in
vervulling. Pastoor Jos Keulers, die
van 1983 tot 2006 parochieherder
in Houthem St. Gerlach was, opperde het idee voor de aanleg van zo’n
doolhof. „Maar er was nooit geld
voor”, vertellen Jos Lodewick en
Wiel Coenjaerts van het kerkbestuur
Zo’n anderhalf jaar geleden kregen
pastoor en kerkbestuur een heuglijk bericht van de Gerlachusstichting, die de restauratie van de monumentale kerk in Houthem St.
Gerlach financieel heeft mogelijk
gemaakt: er was nog wat geld over
om het plan te realiseren. „Ik ben

daar heel blij mee”, zegt pastoor
Burger. „Niet alleen het labyrint is
er gekomen. De hele bestrating op
de begraafplaats tot aan de ingang
van de kerk is vernieuwd, net als
de verlichting. We hebben nu een
veel mooiere entree van de kerk.”
De pastoor noemt het een toegift
van de omvangrijke restauratie van
de kerk, die bijna vijftien jaar geduurd heeft en ruim 2,5 miljoen euro heeft gekost. Daarmee kan de
Gerlachuskerk, die jaarlijks zo’n
25.000 pelgrims trekt, weer decennia vooruit, aldus Burger.
Het labyrint wordt op zondag 7 augustus met een korte plechtigheid ingewijd. Dat gebeurt na de heilige mis van
9.30 uur.

