
In een met groente en bloemen versierde 

kerk dankt Meijel de boerensector voor de 

voedselproductie 

 

Bezoekers belanden in de kerk in Meijel tijdens het oogstdankfeest in een bloemenzee.  — © John 

Peters 

Bron: dagblad De Limburger door Kitty Borghouts 

Meijel –  
In Meijel wordt dit weekeinde het oogstdankfeest gevierd. De kerk is uitbundig 
gedecoreerd met groente, fruit en bloemen. „We mogen zo af en toe wel eens 
dankbaarheid tonen voor onze voedselketen.” 
 

Paprika’s, komkommers, witlof. En appels, brood, wijn en bier. En bloemen, heel veel 
bloemen. De Nicolaaskerk in Meijel ligt en hangt er vol mee. Langs de looppaden, in 
kruiwagens aan de kant. Tot in de nok zelfs, waar de planeet Saturnus -vernoemd 
naar de Romeinse god van de landbouw- in bloemvorm mooi uitgelicht de show 
steelt. Het is weer oogstdankfeest in Meijel. 

Een traditie die bijna tien jaar geleden nieuw leven werd ingeblazen. Tot 1978 was 
zo’n oogstdankviering vaste waarde in het Peeldorp. Daarna hield het op. Zonde, 
dacht een comité, dat het feest in 2013 nieuw leven inblies. Om de drie jaar vindt het 
sindsdien plaats. Dit weekeinde is de vierde keer. 



Dankbaarheid 

„Het is een uiting van onze dankbaarheid voor alles wat groeit en bijdraagt aan onze 
voedselvoorziening”, zegt Piet Schers van het organisatiecomité. Het binnenhalen 
van een goede oogst is niet altijd een vanzelfsprekendheid, zegt hij. Zeker nu, met 
exploderende prijzen van grondstoffen en energie en met langdurige droogte, is het 
zaak om stil te staan bij de voedselketen, en dankbaar te zijn voor wat er toch altijd 
maar weer verkrijgbaar is. 

Tal van leveranciers leverden producten voor de uitbundige aankleding van de kerk, 
dit jaar in groen en wit. Voor het eerst hebben leden van de kerkhofploeg, met dertien 
man sterk een belangrijk deel van het veertig leden tellende vrijwilligerskorps, 
afgelopen maanden eigen gewassen geteeld, speciaal voor deze viering. Rogge, 
haver, mais, pastinaak, gipskruid.. alles is zelf ingezaaid en onlangs, op traditionele 
manier met de hand, geoogst. Waarom? „Om nog meer feeling te krijgen met waar 
onze producten vandaan komen, wat er komt kijken bij de teelt”, zegt Schers. 

Mis 

Onder leiding van bloemiste Moniek Koopmans zijn de vrijwilligers een week bezig 
geweest met de aankleding van de kerk. De versieringen, die tot en met maandag te 
zien zijn, zijn in trek bij het publiek, leren de voorgaande edities. Er wordt gerekend op 
zo’n vijfduizend bezoekers. 

Zo stroomt de kerk nog eens ouderwets vol. In de mis, traditioneel op zaterdagavond, 
zijn alle banken gevuld. Dat doet Schers deugd. „Zo combineren we vanalles. De kerk 
is tentoonstellingshal, maar we verbinden er ook het geloof aan.” 

 


