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Wees barmhartig en bid voor 

Anna Maria Antonia van Haaren 
echtgenote van 

Johan Antonius Vermeulen 
geboren te Doornenburg 2 April 1891 en 
overleden te Breda op 13 Maart 1950, voorzien 

van de Genademiddelen der H. Kerk. 

Heer, hier sta ik op het stoepje, waar eens 
Maria en Jozef en al de andere hei ligen ston
den en vraag U om onderdak, zoals zij dat ook 
gevraagd hebben. Maar, ach, wat heb ik U te 
bieden, dat U behagen zal, en U bewegen 
mij toe te laten? 
ja, ik weet geen ogenblik, dat ik niet van U 
gehouden heb, maar het was geen kunst, 
want om U verdriet te doen waart Gij mij 
vee l te lief. 
En Maria, wat zal ik U daarvan zeggen l Zij 
was mij eigen als een lijflijke moeder. 
Het geluk van mijn man hield ik steeds voor 
ogen, zoals ik U indertijd beloofde, maar het 
was toch zo gemakkelijk goed voor hém te zijn. 
En mijn kinderen heb ik graag ontvangen en 
er was geen moment zonder zorg voor hen, 
maar zij gaven mij meer vreugde dan ik aan 
moeite bijeen kon brengen. Ik weet het wer
kelijk niet, tenzij misschien dat ik voor hen 
heb willen zijn, wat Maria voor U was en Gij 
het wilt aanrekenen als aan U zelf gedaan ... 
Wat ik aan goeds deed was reeds van U. Maar 
ik had steeds een vast vertrouwen op U en 
ook nu durf ik me U aanbevelen. 
En ook op Maria w il ik een beroep doen. 
Ik w il U ook vragen, dat Gij zelf de leegte wilt 
vul len, die mijn vertrek bij de mijnen ach
terl aat. En w il hun tede rheid voor mij leven
dig houden, zodat zij voor mij bij U zullen 
willen getuigen. 

Mijn jezus barmhartigheid. 


