
Oogst: Natuurlijk wit 

 de symbolische uitleg, door Moniek Koopmans 

 

Dit jaar geeft onze kerk licht. Het licht wat ons energie geeft en wat ons samen verbindt… 

Samen wolken hangen met verdroogde maïsbladeren, die door het zonlicht de perfecte kleur heeft 

voor onze versiering. De witte pampasgrassen die een wolkachtig effect geven en die in Meijel in 

bijna elke voortuin verdwenen zijn. Saturnus die hoog bovenin het middenpad hangt. Deze planeet is 

vernoemd naar de Romeinse God van de landbouw. 

Samen tot rust komen en in gedachten schommelen tussen de wolken… Grote wolken, kleine 

wolken, donkere wolken, lichte wolken… 

Regendruppels bij binnenkomst en de zon die op gaat zodra je de eerste bewuste stap onder de 

bogen maakt. Boog voor boog, omringt door bruidssluier, witte gladiolen, witte chrysanten. De 

sereniteit komt je tegemoent… En dan… blijf eens staan, gewoon even blijven stilstaan! Je ziet de 

oogstmanden aan de pilaren, die rijkelijk gevuld zijn in wit en groen. Je gaat door en aan de zijkanten 

zie je gedecoreerde tafels… Allemaal zijn ze anders. Bij het altaar aangekomen wordt je meegenomen 

door de hoeveelheid Hang-amaranthus van onze eigen Meijelse oogst. De mannen van de 

kerkhofploeg hebben het afgelopen jaar het land van Harrie Derikx gedeeltelijk in bezit genomen om 

ons te voorzien van mooie producten. Op het priesterkoor staat een groot hart gemaakt van witlof. 

With love! Daar boven hangt een gigantische wolk gemaakt van Judaspenning, grassen, Eucalyptus 

en gedroogde Allium bollen. Bij de Levensboom word je in het hart geraakt! Een hart gemaakt van 

wol. Met daaromheen prachtige ananas bloemen uit Wilma’s tuin. 

Het Maria-altaar is voor jou. Ook uit het hart gemaakt. Moederhart! Zonnebloemharten verwerkt in 

wol haren op een basis van Eucalyptus. De Eucalyptus die overal te zien is komt van een boom die 

aan de Jan Truijenstraat stond. Nu is deze overal te zien in de kerk en is er bij Stan & Hilden weer 

voldoende ruimte & licht… 

Vlinders van aluminiumdraad die weg fladderen om het licht overal te verspreiden… 

Dank aan alle vrijwilligers, het oogstteam, de mannen van de kerkhofploeg, de vaste bloemgroep van 

de kerk en alle andere vrijwilligers waardoor we nog een grotere bloemgroep van de kerk vormen. 

An Hanssen, die elke dag zorgt voor de vele koffie en thee momenten met heerlijke lekkernijen 

gemaakt voor lieve mensen om ons heen. Alle producten die wij gewoonweg gesponsord krijgen van 

zoveel ondernemers en initiatiefnemers. Stuk voor stuk hebben ze kwalitatief mooie producten 

geleverd. Dankbaar voor alle spontane ideeën en giften van eenieder…! Wie initiatief zaait zal 

verandering oogsten… 

Tot slot: 

Ik draag deze versiering persoonlijk op aan Piet Schers. Al het licht wat uit deze kerk komt gaat 

rechtstreeks de hemel in naar jouw zoon David. De hemel geeft nu licht, Piet! 


