
 

  
Verslag van de kruidenzegening  op 15/8/2021 in Sint-Truiden 

 
 
 

 

Bij het hoogfeest van 15 augustus nodigde 
de pastorale eenheid Sint-Trudo van Sint-
Truiden de parochianen uit om ook de oude 
traditie van een kruidenzegening bij het feest 

te betrekken.  
Dat kadert natuurlijk mooi in de tijdsgeest met 
meer aandacht voor de natuur, en de 

herdenking van het vijfjarig bestaan van de 
encycliek Laudato Si waarin paus Franciscus 
oproept om  respect te hebben voor de natuur 
en de armen. 

 
 

   

In de verantwoording stond: De kruidenzegening is een oud volksgebruik om de eerstelingen van de 

oogst op het Maria-altaar neer te leggen, uit dank en vraag om zegen, om bescherming. Tot op 

vandaag krijgen Mariabeelden of Maria-iconen ruikers bloemen of een brandend kaarsje. Iets 

offeren, iets wegschenken, iets toewijden, het is van alle tijden. Ook voor ons als moderne mensen 

die wat verderaf komen te staan van de natuur, blijft het goed om verwonderd te blijven om Gods 

schepping, om dankbaar te zijn om wat ons zomaar gegeven wordt in de geneeskracht van kruiden, 

in de geur van veldbloemen. 

 

In sommige parochies had de kruidenzegening plaats in het kader van een eucharistieviering: 

In Melveren op zaterdag 14 augustus om 18.00 uur. 

In Nieuw Sint-Truiden op zondag 15 augustus om 9.15 uur. 

In Kortenbos op zondag 15 augustus om 9.30 uur. 

In Gorsem in het park van het kasteel van Duras op zondag 15 augustus om 10.30 uur. 

In de Onze-Lieve-Vrouwekerk op de Grote Markt op zondag 15 augustus om 10.30 uur. 

In Zepperen tijdens de eucharistieviering op zondag 15 augustus om 11.00 uur. 

  

In andere parochies gebeurde de wijding  tijdens een gebedsmoment in de loop van de namiddag. 

tussen 14.30 en 16.00 uur: in de kerk van Sint-Pieter, in de kerk van Wilderen-Duras, in de kerk van 

Runkelen, in de kerk van Schurhoven, in de kerk van Sint-Marten en in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. 

  

De vrijwilligersploeg van Sint-Trudo had op woensdag 11 augustus reeds heel wat boeketjes 

klaargemaakt. In de boeketjes hebben ze gedroogde bloemen uit het veld en uit de tuin gedaan 

evenals gedroogde kruiden zoals hysop, tijm, munt, lavendel, enz.  

 
 
 



Enkele foto's van het maken van de boeketjes op de zolder van de woning van E.H. Deken Ceunen. 
 

 
 

 
 

   

   



  
 

De hoogmis van 15 augustus in de O.L.Vr.-kerk-Tenhemelopneming te Sint-Truiden met de wijding  

lokte heel wat volk. Veel kerkgangers hadden hun eigen boeketje bij. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Na de mis werden de boeketjes uitgedeeld aan de gelovigen. Ook de kruidenzegeningen van 

namiddag  in de verschillende kerken van de federatie lokten veel mensen. Het was een waar 

succes.  Thuis gekomen wordt het gezegend kruidentuiltje opgehangen als symbool ter 

bescherming en hoop op een goede toekomst. 

 
 

Uit navraag blijkt wel dat er in Sint-Truiden nooit een kruidenwijding of kruidwiswijding geweest is, 
dat gebruik vinden we eerder  terug langs de Maas, waar het kruidwiswijding genoemd wordt.  
Het komt geregeld voor dat nieuwe gebruiken ontstaan vanuit een ‘invented tradition’ of het 
overnemen van een praktijk van anderen. We gunnen dus de kruidenwijding in Sint-Truiden alle 
kansen, en binnen enkele jaren zal wel blijken of er een nieuw gebruik ontstaan is in 2021.  
 
Reinhilde Pieters en Luk Indesteege  

  

 
 


