
m iser€f& lRfL 
D'tUS, 



Wil bidden voo r de Ziel van 

Jacobus Hendrikus Vermeulen 
echtgenoot van 

Maria Jacoba Catharina van Daalen 
geboren in Kerkdrie l 8 Apr il 1921 en overleden te 
Breda 13 Januari 1953, na voorzien te z ij n van de 

H.H. Sacramente n der Stervenden. 

De goddelijke Liefde had Jacques ruim bedeeld . Ze 
gaf hem r ijke talenten, een lieve vrouw en kinde
ren, fam il ie leden en vri enden, die van hem hielden 
en hem dierbaar waren, een geliefde werkkr ing, 
de vreugde van iets groots te bouwen en nog veel 
moois in het versch iet. 

En ziet, plo ts komt d iezelfde God e n neemt hem 
haasti g alles af, alsof het Hem berouwde Jacques di t 
alles gegeven te hebbe n. 

O nbegrijpelijk en p ijn lijk , voor wie God niet ken
nen. Een mysterie, dat vragen wekt, voor wie 
gewoo n z ij n Gods goedheid te overwegen . 

Maa r Jacques werd door God niet in het o nge
wisse gelaten. Zijn ogen werden geopend voor Gods 
heerlijkheid, zijn hart werd ruim en edelmoedig. 
God ging naar hem uit en Jacques begreep en gaf 
onverw ijld het enig juist e antwoord . Hij haastte 
zich zich te ontdoen van a l wat h ij liefhad. Hij nam 
zichzelf , hij nam zijn vrouw, zijn kinderen, zijn w erk, 
zijn vader, zijn broer en zusters , alles, alles nam hij 
en schonk het aan de hemelse Vader in één on
onderbro ken gift , t otdat hij stierf. Hij ve r langde om 
zijn gift te vo ltooien. H ij was niet gerust, voor hij 
zij n leven had geschonken. Zijn sterven w as als een 
zicht baar worden van de goddelijke barmhartigheid. 
A ls een helder lich t boven een moeras, zo kwam 
een w ondere vreugde in de bedr oefde omstaanders 
omhoog. Zij n sterven was een genade voor wie het 
mochten meemaken. God zij gezegend. 

En laten wij, die achterblijven , ons haasten Jacques 
na te zenden, wat hij in de haast misschien ·vergat. 
Dat doen we door ge bed en offervaardigheid uit 
liefde ontstaan. En bewaren we de les Gods van 
zijn ster ven in ons hart. 


