
Camino aan het Wad 4 februari 2018 van Maastricht naar Houthem Sint Gerlach 
 

De tweede dag van de Camino aan het Wad in de regio Limburg leidde de deelnemers van het station in 
Maastricht naar Houthem Sint Gerlach.  Het gezelschap ging van het beginpunt op weg in de richting van 

Bemelen.  Aan het einde van de bebouwde kom 
ging het een tijd je langs de rand van Maastricht. 
Aan de rechterzijde strekte het Limburgse 
heuvelland zich uit. Een uitbundig zonnetje zorgde 
voor een ontspannen sfeer en alle deelnemers 
genoten van deze mooie omstandigheden.  
Al snel leidde het pad omhoog het heuvelland in. En 
naarmate de weg steeg, kreeg men een mooi 
uitzicht op de stad Maastricht die zich aan de voet 
van de heuvel uitstrekte. Na een korte stop boven 

op deze heuvel leidde onze gids  de ruim 30 deelnemers verder omhoog. Een eindje verder voerde ze ons 
via een smal pad weer naar de andere zijde van deze heuvel naar beneden.  
Al snel bereikten we het riviertje de Geul. En 
juist voordat we het pad namen dat langs dit 
riviertje liep, veranderde het weer en begon het 
te sneeuwen. Het pad leidde naar Meerssen. In 
de basiliek van het Heilig Sacrament werd door 
de wandelaars een mooie stempel gescoord. 
Ook het kerkgebouw werd vereerd met een 
bezoek. Daarna was het tijd voor de lunch. 
In de buurt van de basiliek waren voldoende 
mogelijkheden en iedereen ging op zoek naar 
een geschikte plek.  
Voordat het gezelschap Meerssen weer verliet kregen ze van de priester van dienst een pelgrimszegen in 
de kerk.  Daarna ging men op weg naar Houthem Sint Gerlach. Een wandeling door het buitengebied van dit 
dorp. Voor de Sint Gerlachuskerk werd  een groepsfoto gemaakt.  

In de kerk gaf de heer Wiel Gelissen uitleg 
over deze opmerkelijke kerk die rijkelijk is 
voorzien van schilderingen die belangrijke 
gebeurtenissen uit het leven van de 
Heilige Gerlachus  weergeven. Ook de 
schatkamer van het heiligdom werden 
bezocht. Naast deze kerk is een refugio 
waar pelgrims op weg naar Santiago 
kunnen overnachten. 
Tenslotte kon iedereen een stempel laten 

plaatsen op hun stempelkaart. Hierna ging iedereen tevreden op weg naar huis.  
Een mooi weekend dat over 14 dagen 
wordt voortgezet met een wandeling 
van Houthem Sint Gerlach naar Sittard. 


