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“Gekomen is uw lieve Mei…” 
 
Beste lezer, 
 
Voor katholieken is het een vanzelfsprekendheid: mei is de maand waarin Maria 
feestelijk wordt geëerd. Maar waar komt die devotie eigenlijk vandaan? 
Met enige goede wil kun je een enkele aanzet aanwijzen in de middeleeuwen. 
Geleerden wijzen er graag op dat Maria de plaats moest innemen voor allerhande 
heidense gebruiken. De naam van de maand gaat terug op de Romeinse 
moedergodin Maia. Zij staat voor vruchtbaarheid, ontluikend leven, liefde. In 1579 
probeert Carolus Borromeus, in Milaan, de aandacht van de bevolking af te leiden 
van heidense en Middeleeuwse gebruiken en ze om te buigen in gebedsstonden 
voor het Mariabeeld in de kathedraal. Dat sloeg aan. In die jaren heerste juist de 
pest in Noord-Italië. Deze crisis heeft zeker bijgedragen dat de Mariadevotie een 
succes werd. In diezelfde tijd organiseerde in Rome Filippus Neri voor de jeugd 
elke dag van de maand mei een Mariagebedsuur. Dat gebruik zal met name door 
de Italiaanse jezuïeten van de achttiende eeuw worden overgenomen en 
verspreid. Tijdens hun volksmissies in de maand mei houden ze elke dag 
Mariameditaties. De meditatiestof ontleenden zij aan Ignatius’ Geestelijke 
Oefeningen en borduurden daar op voort. Ignatius geeft aan hoe de bidder kan 
verwijlen bij mysteries uit het leven van Jezus. Hij doet het voor, als hij stilstaat bij 
Jezus’ geboorte in de grot: 
“Onze-Lieve-Vrouw zien en Jozef en ook het pasgeboren kind Jezus. Ik maak me tot 
knecht, onbeduidend en onwaardig, en ik kijk ze aan, aanschouw ze en dien ze 
waar het nodig is, alsof ik erbij was, met alle achting en eerbied waartoe ik in staat 
ben.” 
 
Deze dagelijkse meimaandmeditaties werden door de jezuïeten uitgegeven in 
devotieboekjes. Om aan te sluiten bij deze lange traditie bieden wij u voor deze 
Meimaand dit boekje aan. Een bloemlezing van 20 jaar gebeden bij Maria. Een 
bijzondere bron van troost in deze COVID-19 crisis. 
 
Met hartelijke dank aan de vrijwilligers die deze uitgave mogelijk hebben gemaakt 
wensen wij u veel inspiratie bij het lezen. De namen die in de gebedsintenties 
staan, zijn veranderd. 
 
Namens alle parochiemedewerkers en -vrijwilligers. Veel devotie! 
 
Ivo Krewinkel, pastoor 
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KORTE GESCHIEDENIS… 
 
Aan het begin van de vorige eeuw stonden in de wijk Moesel slechts enkele tientallen 
woningen, voornamelijk boerderijen, die werden omringd door akkers en weiland. De 
bewoning beperkte zich tot de Maaseikerweeg, de Kieënterstraot, de Dieëkerstraot, d’n 
Heuvel, de buurt van de Tinnegeeter en de Schaokekoeël. 
De vastenavond werd hier goed gevierd, er werd zelfs een optocht gehouden. Als thema 
werd in 1909 gekozen voor de uitbeelding van de bruiloft van Hannes en Trieneke. Aan het 
eind van de optocht zou de "inzegening” plaatsvinden. Na veel beraadslagingen (en 
natuurlijk ook veel gerstenat) besloot men om hiervoor de boterfabriek te kiezen, die door 
centralisatie niet meer in gebruik was. Na de optocht werd opgemerkt of er van de 
boterfabriek niet een échte kapel gemaakt kon worden. Vele vergaderingen later stapte 
het comité naar kapelaan Kreijelmans van de Sint-Martinusparochie, waar Moesel toen 
onder viel. Deze bleek al snel enthousiast. Tijdens de optocht werd er gecollecteerd voor 
zowel de bouw van de kapel als voor de oprichting van een schutterij. De schutterij is er 
niet gekomen, maar de plannen voor de kapel bleven. De hoog-eerwaarde heer Haenen, 
deken van Weert, gaf toestemming voor de bouw van deze kapel en benoemde kapelaan 
Kreijelmans tot voorzitter. De verdere bestuursleden waren: Jean Beelen (Schaoke-Zjang), 
Petrus Joh. Peerlings (Aartegeele Jannes), Petrus Heijmans (Pier, met 94 jaar de oudste 
parochiaan), Jan van de Kraan (Joabeks Knoebes) en Martinus Lambers (Heuvels Merte).  
 
Omdat de boterfabriek een coöperatie was van de boeren in Moesel, Keent en Brand, werd 
deze gehuchten gevraagd om een aandeel in de kosten te nemen. Als de collecte voor de 
kapel voldoende op zou brengen, zou het aandeel terugbetaald worden. Al snel werd door 
aannemer F. Weegels begonnen met de verbouwing van de boterfabriek tot kapel. Extra 
inkomsten werden verkregen door publieke verpachting van een jachtterrein van 700 
hectare, dat door een aantal grondeigenaren en pachters ter beschikking gesteld werd.  
Op 12 mei 1912 was het dan zo ver, de kapel werd ingezegend door kapelaan Kreijelmans, 
geassisteerd door kapelaan Scheijven. 
 
Omdat de kapel zoveel succes had, maakte men al snel plannen voor een nieuwe grotere 
kapel. De grootste voortrekker was Schaoke-Zjang. Hij beheerde het kapitaal van zo'n 6.000 
gulden, dat intussen verzameld was. Dit bedrag was echter bedoeld voor de bouw van de 
nieuwe Sint-Jozefkerk. Op eigen initiatief begon hij in 1927 met het bouwen van een 
nieuwe, grotere kapel, pal naast de oude (boterfabriek). Omdat dit gebeurde zonder 
toestemming van de geestelijkheid, verbood de deken van Weert verder gebruik van het 
Moeselkapelletje. Na enkele gesprekken met de deken en zelfs een reis naar de bisschop, 
werd akkoord gegeven voor de bouw van de nieuwe kapel. Een voorwaarde was dat deze 
kapel niet te duur mocht zijn. Na het voltooien van de nieuwe kapel werd de oude 
afgebroken en ontstond er een pleintje vóór de nieuwe kapel.  
In 1937 werd het zilveren bestaansfeest van de kapel gevierd. Het Kanton Weert schreef 
hierover: ''De kapel van Moesel is een heilige plaats geworden, waar de heilige Maagd met 
welgevallen neerziet op de smekende mensen.”   
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EEN BLOEMLEZING VAN RUIM 20 JAAR GEBEDSINTENTIES 
 
November 1998 
 
Lieve Vrouwke, verhoor mijn smeekbede, help me a.u.b. 
 
December 1998 
 
Moeder Maria fijn dat ik weer even met U samen kon zijn, 
geef me de kracht en de moed dit nog vaak te mogen beleven. 
 

(kind) Dank U voor papa werk, Dank U moeder. 
 

 
Januari 1999 
 
(kind) Voor Alex, ik hoop dat je  morgen er weer bent en dat je geen pijn zult hebben en 
dat je niet hoeft operere, van Tom. 
 
(kind) Voor Hans van Simon veel liefs xxxx 
 
(kind) Lieve Moeder maak mijn hondje beter. 
 
Februari 1999 
 
Bedankt voor deze fijne dagen met mijn poepie, laat ons alsjeblief een fijn en een gelukkig 
leven leiden. 
 
Moeder Maria help mij toch? 

 

 
2001 
 
O.L Vrouw geneest U a.u.b. , een jonge man van kanker, geeft U hem de moed om verder 
te leven. Dank U. 
 
Maria, wilt U a.s.  zondag bij ons zijn om ons te helpen. Dank U. 
 

(kind) Help ons papa beter te maken, papa moet beter worden. 
 
(kind) Laat mijn zusje snel zwanger worden en blijven. Dank U. 
 
Voor een spoedige bevalling en vrede in de familie. 
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(kind) Oma ik weet dat U het goed hebt maar toch veel geluk in de hemel. 
Margriet 
 
(kind) Lieve Maria, help mij sterk te zijn als kinderen mij plagen. Dank U. 
 
Maria ik hoop dat ik mijn man terug krijg na alles wat er is gebeurd. 
Ik bid alle dagen. Hartelijk dank.  
 

Vraag niet snel om hulp maar ik heb U nu hard nodig. 
 
Maria help mij, zorg dat alles weer goed komt tussen Frank en mij. Dank U. 
 

 
Juni 2003 
 
Laat mij dingen goed proberen te doen, wijs mij de weg, en vergeef mij alle schulden, 
laat mij niet alleen blijven, dat mij toe mag komen wat ik verdien. Dank u. 
 
Moeder Maria, help een stervende moeder, help haar kinderen dit verlies te verwerken, 
vooral de dochter die in verwachting is van een tweeling, geef haar kracht en sterkte en als 
de tijd gekomen is, een gezonde tweeling. Dank U moeder. 
 
Juli 2003 
 
Moeder Maria, Geef me geluk in de liefde, in mijn nieuwe huis en baan.  
Ik dank U daarvoor. 
 
Voor onze familie dat we kracht krijgen om het verlies van een dierbare aan te kunnen. 
 
Ik hoop dat mama gezond terug komt laat dat zo zijn, want zonder haar kan ik niet leven. 
 

Opa, Ik zal U heel erg missen ik hoop dat U het heel fijn hebt bij al de anderen 

mensen en ik denk elke dag aan U. 

Groetjes en ook van papa en mama en heel veel kusjes. Dikke zoen. 
 
Maria en H. Antonius ik hoop dat mijn vriend gauw vrijkomt uit het huis van bewaring in 
Roermond. 
 
Moeder Maria, 
Zorg goed voor ons, en zorg goed voor pap, we missen hem zo. Help ons door deze 
moeilijke tijd. Dank  U Maria. 
 
Lieve Maria,  
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Ik hoop dat U mijn wrat weg neemt dank U. 

 
Goede moeder Maria 
Ik hou van U laat me dan ook in andere geloven en goede vrienden met iedereen kunnen 
zijn en mijn ouders heel lang laten leven. Dank U. 
P.s En mijn enigste oma ook nog heel lang laten leven. Dank U. 
 
Lieve Maria, laat de rechtercommissaris morgen mild oordelen over mijn zoon, hij heeft 
een fout gemaakt maar niemand benadeeld, hij heeft geen kwaad karakter ik hoop dat U 
gehoor geeft aan mijn vraag. Dank U. 
 
H. Maria help hem de weg terug te vinden en geef mij rust en een beetje geluk; 
ik bid U breng hem terug bij mij. 
 
Oktober 2003 
 
Maria, laat ons hopen dat onze kinderen gelukkig worden in deze boze wereld. 
 
Vandaag is het uw geboorte dag. 
Vandaar dat ik samen met Mam hier ben. 
Als mensen hun gevoelens met de juiste bewoording kunnen benoemen en anderen deze 
waardevolle woorden met de juiste intentie kunnen accepteren, wat zouden we dan een 
begripvolle samenleving kunnen hebben. 
Uw dochter 
 

Voor onze lieve opa, dat hij de operatie goed mag doorstaan. 
 
Goede God help mijn zoon van de drugs af te blijven. 
Hij vecht er zelf ook voor. Dank U Heer. 
 

Liefe Got ik dank uu voor ales ik hoop dat uu me 

Vergeef wat ik ale maal gezegt hep vergeef me 

Ik hoop dat ales goet koomt en dat ze gelukkig 

wort en ik ook hoop ik snap je, ik hoop dat uu me 

sterkte stuurt en steunt ik houw van haar egt waar 

De groete ik hoop voor een wonder. 

 

Dank uu heer vooor ales ik hoop dat ales goet komt 

mijn got laat me de juiste weg volge ik vertrouw aan 

uu mijn got laat ales goet koome ik houw van haar 

Help me got oke afz… 
 
Bid a.u.b. dat mijn dochter geen moslim wordt. 
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Dank U allen die mee willen bidden. 
 
Dat onze zoon en zijn collega’s veilig uit Zuid-Irak mogen terugkeren van de “mission Irak”. 
H. Maria; Sterre der Zee” begeleid hun a.u.b.  
 

Voor mijn wratten dat ze nu en voor eeuwig wegblijven. Dank U.  
 
Voor de kleinkinderen, die niet gedoopt zijn maar dat ze toch het geloof in God zullen 
ontvangen. 
 
Moeder Maria, 
Ik kom niet om te bidden maar een poos bij U te zijn, 
dat geeft mij rust in deze moeilijke periode van mijn ziekte. 
Blijf me sterken en steunen, ook mijn gezin. 
Dank U voor de vriendschap die ik van een aantal mensen ondervind. Ik hoop op genezing .  
 
Moeder Maria, 
U weet hoe hoog de nood bij ons is. Laat het nieuwe jaar voor ons geluk en liefde brengen. 
Geef hem de Inzichten en de moed die nodig zijn om ons gezin weer bij elkaar te brengen. 
Dit is een noodkreet. Dank U Moeder, Amen 
 
Moeder Maria, 
Help mij a.u.b. mijn zoon te helpen, zodat het goed met hem gaat op school en in zijn leven 
en dat er geen spanningen meer zijn in ons gezin. Bedankt! 
 
Maria ik ben zo bang, help mij! Dank U. 

 
Lieve Maria, ik wil zo graag mijn kinderen terug en mijn kleinkinderen het doet pijn.  
Ik bid iedere dag. H. Dank. 
 

 
Januari 2004 
 
Help alstublieft met mijn hondje dat de operatie slaagt en dat zij nog veel 
gezonde jaren bij me mag zijn. Dank U. 
 
Moeder Maria, 
Blijf voor ons zorgen, bespaar ons voor ziektes en ongelukken dat mijn 
schoonzoon zijn werk mag blijven houden en dat we allemaal werk mogen 
blijven houden. 
 
OL Vrouw zoud U nog eens aan mij willen denken als U tijd heeft? Dank U. 
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Februari 2004 
 

H. Maria, Dank u voor het leven van onze zoon. Dank U. 
 
Lieve Moeder Gods,  
Wilt U onze steun en toeverlaat zijn, dat alles goed mag verlopen. 
Uw zegen vraag ik over onze kinderen, dat ze genoeg te eten mogen hebben. 
Mijn pakket zorgen is bij U veilig. Dank Maria. Een kaars als dank. 
 
Maart 2004 
 
Maria, 
Dank voor de vrienden die me in deze moeilijke periode steunen. Ze kunnen zowel met me 
lachen (op de betere momenten) en met me grienen. Blijf me steunen alsook mijn gezin. 
 
Maria, bedankt voor onze mooie kleindochter die vannacht geboren is. 
 
Lieve Maria, help mij dat alles goed gaat met de computer.  
 
Lieve Vrouwtje, help svp een zieke! 

 
April 2004 
 
Lieve Moeder Maria, help mij toch dat ik van ’t ziekenhuis gespaard mag blijven.  
Dank u Maria. 
 
Ik hoop dat ik de eindtoets goed maak en een goed advies krijg bijvoorbeeld Havo VWO en 
iedereen gezond en gelukkig mag zijn. 
 
Een beetje liefde en geluk voor alle mensen om mij heen die het zo hard nodig hebben. 
 
Geef me kracht om rustig te blijven zodat ik haar niet wegjaag. 
 
Mei 2004 
 
Vandaag is het Moederdag. De 1e keer zonder mijn lieve oude moedertje. H. Maria geef 
haar de eeuwige rust. Dank U wel. 
 
Moeder Maria, zou U kunnen zorgen dat het huis dat ik nu bewoon op korte termijn 
verkocht mag worden? Wat zou ik dan dankbaar zijn. 
 
Lieve Maria, geef steun aan allen die door ziekte veel moeten lijden. Maak dit lot voor hun 
wat draaglijker. Danke! 
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Uit dankbaarheid voor de mooie dingen in het leven, vandaag 32 jaar getrouwd. 
 
Mijn zorgen leg ik in Uw handen. Dank, dank voor alles. 
 
Juni/juli 2004 
 
Moeder Maria, steun mijn kleinkinderen bij het leren dat ze straks het diploma zullen 
halen. Verhoor mijn gebed, dank U. 
 
Als dank voor een verhoord gebed! 
 
Maria, help mij, laat alles goed zijn, geen enge ziekte aub. 
H. Maria, geef alle kankerpatiënten steun om de zware behandelingen te doorstaan en 
moed te houden. Blijf mij en mijn gezin ook steunen. Ik blijf vertrouwen. Dank U. 
 

Bedankt dat ik hier altijd m’n “accu” mag komen opladen! 
 
Help mij svp bij het nemen van een goede beslissing. Dank U! 
 
Moeder Maria, zegen mijn kinderen en kleinkinderen. Zegen mijn broers en zussen, 
bescherm ze tegen alle ziekte. Geef ons liefde en zegen in de familie. Laat ons steeds op U 
vertrouwen. Dank U Moeder. 
 
Augustus/september 2004 
 
Zorg goed voor ons gezinnetje. 
 
Lieve Maria, ik wil u vragen denk ook een klein beetje aan mij, het hoeft niet veel te zijn, 
maar ik heb het de laatste tijd ook best moeilijk gehad. Besteed aub meer aandacht aan 
mijn familie en denk aan hen. Ik bid en denk ook aan hen. Dank U wel. 
 
Geef vrede over de hele wereld. Moeder sta ons bij. 
 

Mama moet beter worden. 
 
Moeder Maria, help mijn dochter die nu moeder aan het worden is, haar kindje veilig en 
gezond op de wereld te zetten. U die weet wat moeder worden is. 
 
Lieve Heertje, zorg er alstublieft dat Opa snel beter word en niet dood gaat, dank U, amen. 
 
Oktober/november 2004 
 

Bedankt Maria voor uw steun en dat U mij helpt voor mijn vraag dat 
ik gauw een flatje krijg. 
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Dank u voor het lichtpuntje. 

 
Voor wereldvrede dat mensen lief zijn voor elkaar. 
 
December 2004 
 
Dank U voor de fijne dag gisteren met mijn dochter.  
 
Tot volgende week! 
 

Ne me quitte pas. 
 
Maria, help mij met het examen aub, dank u wel! 
 
Ik vraag u voor een goede reis naar Uw heiligdom. 
 
Lieve Maria, bescherm ons tegen het pesten op de grote school. 
 
Maagd der Armen, geef ons elke dag uw rijke zegen. 

 
Onze Lieve Vrouwke, laat ons allemaal gezond van onze vakantie terugkeren. Dank U! 
 
De kapel ziet er weer picobello uit! Dank aan allen die dit hebben kunnen doen. 
Van een trouwe bezoekster. 
 

 
Januari 2005 
 
Heilige Maria, bedankt voor dit mooiste jaar uit mijn leven. Ik heb mijn lieve aanstaande 
man gevonden en hij heeft me ten huwelijk gevraagd. Ik wil niets liever dan hem mijn 
eeuwige trouw beloven in het aanzien van God en Maria. Eindelijk een eind aan mijn 
zoektocht naar de ware liefde. Dank U lieve Heer en Maria. 
 
H. Maria, deze kaars moet ik opsteken voor mijn zus. Die wordt morgenvroeg geopereerd. 
Dat de operatie goed mag verlopen. Dat zij weer goed herstelt. Dank U Maria. 
 
Lieve Moeder Maria, ik bid tot u voor mijn lieve kleinzoon. Dat hij vandaag voor zijn 
zwemdiploma mag slagen, zodat hij wat meer zelfvertrouwen krijgt. Verder bid ik ook nog 
voor mijn gezin en het gezin van mijn zoon. Ik heb heel veel vertrouwen in U. Dank U! 
 
Februari 2005 
 

Voor opa en oma. Dat opa het fijn heeft. En dat oma geen pijn heeft. 
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Moeder Maria, help mijn kleinzoon om zindelijk te worden. Dank U. 
 
Succes bij het vinden van een nieuwe baan, dat wens ik mezelf toe.  
Misschien met wat voorspraak van Maria, dat het me binnenkort gaat lukken!?! 
 
Dat wij mogen beseffen dat dialoog en hulpvaardigheid (kleine) bouwstenen zijn voor de 
(wereld)vrede. 
 
Maart 2005 
 
Voor zon en een goede terugreis. Heel hartelijk dank. 
 
Gezondheid voor mij en de kinderen en voor mijn boekhouding. 
 
Maarten wil graag zwemmen met pappa en vaker leuke dingen doen! 
 
Geweldig, dit kapelletje moet altijd blijven. 
 
April 2005 
 
Laat de Paus, onze nieuwe, even goed zijn als onze oude; alvast een goed voornemen om 
naar Uw Heiligdom te komen en een goede reis. Dank U. 
 
Ik kom elk jaar twee keer. Op de verjaardag en sterfdag van mijn moeder. Al 8 jaar.  
Alleen deze keer miste ik iets. Namelijk de oude banken. Het is nu net of de kapel iets mist. 
De geborgenheid. 
 
Help mij van mijn verkoudheid af, dank U. 

 
H. Moeder, bedankt vooral voor de laatste weken, dat u mijn familie zo goed heeft 
geholpen (U weet wel). Danke, danke, danke. 
 
Mei 2005 
 

Ik wens dat papa zijn cursus haalt. 
 
G'day from two Australian sisters.  
Your church /chapel may be small but very beautiful. Thank you! 
 

Laat het dit keer lukken! 
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Juni 2005 
 
Moeder Maria, help a.u.b. om onze dochter terug te vinden.  
Dat we haar in volle gezondheid weer terug mogen krijgen. 8 dagen spoorloos, een kindje 
van 3 ½ jaar achtergelaten en 2 moedeloze ouders. Help ons! Bescherm haar! 
 
Moeder Maria, help mij en de rest van de familie. 
En dat ik geen bloedneus meer zal krijgen. Dank! 
 
Maria, help ons de kracht en steun te vinden, die wij nodig hebben om het verlies van onze 
dochter. We zijn gebroken mensen geworden. 
Steun ons bij dit zware afscheid. Dank U. 
 

Lieve Moeder Maria, zorg er alstublieft voor dat mijn zusje slaagt vandaag. 

En dat ze veilig aankomt in Australië en ook weer veilig thuiskomt. Dank U! 
 
Juni 2005 
 
Lieve Maria, help mijn broer en z'n vriend veilig terug te laten komen uit Londen en dat de 
terreur aanslagen snel stoppen. Dank U! 
 
Juli 2005 
 
Moeder Maria, help de branden blussen in Spanje, Portugal en Italië, help de berooide 
mensen, steun de familie van de omgekomen brandweermannen om dit zware verlies te 
verwerken. 
 
Lieve Moeder Maria, zorg dat mijn ouders gezond zijn en blijven en dat iedereen weer heel 
van de vakantie terugkeert. En dat mijn broer zijn zoontje volgens zijn opvangdagen mag 
blijven zien en dat zijn ex iedereen met rust laat. Dank U! 
 
Augustus 2005 
 
Maria, wilt u aan onze lieve Heer vragen of ik ook in de hemel mag komen en net als u mag 
zijn. En voor mijn a.s. kleinkind en man en voor alle parochianen. 
Bedankt en tot ziens in de hemel! 
 
Heilige Maria, ik heb een moeilijke tijd gehad, ik hou veel van iemand. Alleen ik dreig hem 
kwijt te raken omdat hij naar Amerika wil verhuizen.  
Help mij a.u.b., ik hou echt super veel van hem. Steun me! 
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September 2005 
 
Lieve Moeder Maria, ik vraag heel netjes: ik hoop dat U mijn zoon bijstaat met werkt te 
zoeken en met alles wat hij nog te verwerken krijgt. Dank U wel! 
 
Maria, help toch, ik heb zoveel pijn! Dank U. 
 
Dank voor alles en ook al verdien ik het niet, blijf me s.v.p. helpen, ja? 
Wilt u zorgen dat alles goed komt? Bij voorbaat dank, voor altijd!!  
 
Oktober 2005 
 
Heilige Maria, laat de orthopedische schoenen alstublieft mijn 
pijnklachten verminderen en draaglijk maken, zodat ik mijn leven 
weer op kan pakken. 
 
Lieve Maria, het spijt me wat ik heb gezegd en gedaan. Sorry! 
 
Laat ze a.u.b. van me houden zoals ik ben! 

 
Moeder Maria, dank U voor het verhoren van ons gebed. Vijf weken geleden waren we 
allemaal heel bezorgd. Vanmorgen mocht ik mijn vader samen met mam weer naar huis 
brengen. Weer een toegift! 
 
Vandaag hebben we ons mam te rusten gelegd. Laat haar nu genieten van haar zoontje en 
haar ouders en iedereen. Geef ons de kracht om door te gaan. 
Lieve mam, vergeten zullen wij jou nooit! 
 
November 2005 
 
H. Moeder Maria, wij willen U vragen: help ons kleinkind, die vandaag een zware operatie 
moet ondergaan. En help ook de arts die het allemaal voor hem doet, dat het allemaal 
goed mag komen. En geef ook moed en kracht aan zijn ouders, die het zo moeilijk hebben. 
Dank U, Maria. Opa en Oma. 
 
December 2005 
 
Onze lieve Heer en Maria, help mijn schoondochter aan een nieuwe baan en dat mijn zoon 
een goede keuze maakt op school en dat mijn dochter weer mijn dochter mag zijn. En nog 
even over de pijn in mijn been en hoofd, dat die mag zakken ofwel overgaat. En dat mijn 
man zo blijft met zijn gezondheid. Ik dank U al voor mijn gehoor. 
Dank U wel. 
 
Hopelijk gaat het met mijn geheugen beter! Dank U. 
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Bedankt voor mijn vormsel, wat ik nu eindelijk na al die jaren heb mogen ontvangen. Ik 
voel me opgelucht, vrolijk en compleet nu. 
 
Lieve Maria, bedankt voor dit afgelopen jaar, dat, ondanks het verlies van mijn vader (wat 
toch een grote stempel drukt, zeker deze dagen, waarin we altijd samen waren) toch een 
heel speciaal jaar is geworden, samen met Stephan en de kinderen. 
 
Oudejaarsdag  
 

Leef Maria, Bedanktj veurre moot enne enerzjie deste mich 't aafgelaupe joar 

goofst. Zurrig veur mich en mien wichter en hellep os 2006 goot door te koome. 

Danke! 
 

 
Januari 2006 
 
Maria help mij alstublieft om de juiste weg te vinden. 
 
Maria, bedankt het grote wonder is gebeurd, bedankt. 
 
Heilige Maria, bedankt dat met ons Pap alles is goed gekomen. 
 
Lieve Maria bedankt dat ik na de mishandelingen nog gelukkig kan leven.  
 
Mijn ouders hebben hun excuus gegeven daar ben ik dankbaar voor! 
 
Februari 2006  
 

Maria help me van mijn financiële problemen, dank u. 
 
Voor geslaagde hartoperatie. Voor a.s. operatie aan beide ogen. 
 
Lieve Maria, laat mijn vader nog lang bij me blijven. 

 
Lieve moeder Maria bedankt voor de goede bevalling en een gezond kleinkind Thijmen 
 
Lieve Heer en moeder Maria laat ze aub nadenken over hetgeen wat ze een ander zo 
onrecht hebben aangedaan!! Dank U 
 
Maria, help mijn man van zijn problemen af. 
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Maart 2006 
 
Ons kleinkind is uit het ziekenhuis, en gelukkig beter geworden waarvoor onze dank, 
moeder Maria. 
 
Heilige Maria zorg voor onze kinderen en kleinkinderen in het bijzonder voor onze 
achterkleinkinderen en voor het nieuwe kindje dat op komst is, dank u. 
 
Maria, bedankt dat u ons gebed verhoord heeft, blijf ons aub verder helpen. 
 
Geef hun dat ze mij als een mens mogen gaan zien. 

 
Bid voor verzoening van twee personen van familie. Vraag Maria’s hulp daarbij. 
 
Lieve moeder Maria help mijn zieke zus. Zij is ten einde raad. Geef haar kracht. Dank u. 
 
Maria, bedankt voor alles en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Maria, help mijn zoon met zijn probleem en zorg dat mijn gezin bij elkaar blijft. 
 
Ik heb steun nodig door het verlies van mijn lieve vrouw.  
Hopelijk hoort u mij en geef mij steun. 
 
April 2006 
 

Moeder Maria, help mij geef mij zelfvertrouwen. 
 
Dank lieve Vrouwke voor het verhoren van ons gebed inzake huisvesting en baan. Bid voor 
ons voor de geboorte van een gezond kleinkind. Nogmaals duizend maal dank!! 
 
Moeder Maria zegen ons wees ons nabij in de moeilijkheden die wij ondervinden door het 
onrecht van de vader van de kinderen. Zegen hem en zijn huidige vriendin, dat ze inzien 
wat ze ons gezin hebben aangedaan. Heer wees hun genadig, open hun de ogen dat ze tot 
inkeer komen. Dank u Moeder. 
 
Hou van U ! 
 
Mei 2006 
 
Help me aub aan een goede juiste partner die ik kan vertrouwen. Voel mij zo alleen. 
 
Heiige Moeder, ik heb al zoveel goeds van U ontvangen. Mag ik nog wat vragen? 
Help ons deze fase ook nog te mogen nemen. 
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Maria zorg dat mij Opa geen pijn meer lijdt. Dank U. 
 
Voor gehoor en verstand! 
 
Moeder Maria help alle mensen die ernstig ziek zijn. 
 
Lieve moeder Maria, help ons bij de burenruzie, dat het weer redelijk afloopt want het gaat 
je in je lichaam zitten. Bij voorbaat dank. 
 
Maria, zorg ajb dat mij zusje ook een lieve vriend vindt en gelukkig wordt. Bedankt. 
 
Juni 2006 
 
Lieve Moeder Maria laat mijn zoon tot inzicht komen en zelf rust kunnen vinden. Dank U. 
 
Laat Tiny vlug weer de oude zijn. 

 
Maria ik heb het beloofd en ook doe ik het, doe het ook voor mij. U weet wat ik bedoel. 
Bedankt. 
 
Dank u moeder, wij hebben heel veel aan U te danken. Mag ik U vragen onze familie verder 
te leiden door het leven. 
 
Lieve Maria, help ons aub we weten geen raad meer. 
 

Wij vragen uw hulp bij belangrijke dingen. 
 
Maria help mijn schoonzus in deze moeilijke tijd en de tijd die hopelijk nog voor haar mag 
komen. 
 
Moeder Maria help mijn oom om zijn nabehandeling te laten slagen, zodat hij weer 
helemaal gezond wordt. 
 
Juli 2006 
 
Moeder Maria bedankt! Een wens is in vervulling gegaan en dat verder alles goed mag gaan 
met de baby. 
 
Lieve Heer help mij bij het volgen van de goede pad die naar U leidt. 
En dat alles goed komt met ons. 
 
Help mij a.u.b. laat ze begrijpen hoe moeilijk ik het heb. Laat ze mij als mens zien!! 
 

Maria wij hebben echt hulp nodig. 
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Laat mijn neefje morgen slagen voor zijn rijexamen, laat mijn broertje beter worden en laat 
het beter gaan tussen mij en mijn vriend! Dank U. 
 
Voor een goede afloop van een verkoop. Dank U. 
 
Augustus 2006 
 
Help mij het gezin te redden, dank U wel.  
 
Help mijn verslaafde zoon a.u.b. bedankt. 

 
Moeder Maria bid dat het huis woensdag verkocht wordt. 
 
Maria help mij met belasting papier te vinden. 
 
Heilige moeder Maria help mij van de slaappillen af te komen.  
U weet waarvoor ik ze nam. 
Sta mij bij a.u.b. ik vraag om een gezonde toekomst, een beetje geluk en vreugde. Dank U. 
 
Van hem heeft niemand wat te vrezen. Daarom oh Maria laat hem maar genezen! 
 

Maria help me van mij ziekte zodat ik weer gezond ben! 
 
Lieve Maria, neem Lena tot je! 
 
September 2006 
 
Lieve Maria geef mij de kracht dat ik alles aan blijf kunnen! Soms is het moeilijk maar ik doe 
mijn uiterste best. Een dankbare moeder. 
 
Moeder Maria laat het goed komen met mijn kaken. Dank U. 
 
Geeft U ons Uw zegen en dank dat ik mijn zorgenpakket hier neer mag leggen. 
Lieve Maria, mijn aller-dierbaarste vrouw heeft kenbaar gemaakt geen liefdesgevoel meer 
voor mij te hebben. Ik heb haar niet op het juiste moment gesteund als zij dat nodig had. Ik 
kan niet zonder haar en mijn gezin. 
 
Heilige Maria help Kees die morgen naar Maastricht moet voor iets in zijn hoofdje, dat hij 
beter wordt. Bedankt Maria. 
 
Oktober 2006 
 
Moeder Maria help mijn zoon aan werk en een lieve vrouw.  
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Moeder ik vraag U voor een oplossing voor mijn zoon + vriendin. Dank U. 
 
Moge wij ook een keer de wind in de zeilen krijgen! Dank U. 
 
Ik heb u nodig, ik ben bang! 
 
Dank dat onze zoon weer op het rechte pad is. 
 

Lieve vrouwke, helpt Luuc van de pijn en van mijn persoontje. 
 
Maria, laat mijn vriend morgen a.u.b. slagen voor zijn rijbewijs. Dit is de 3é keer en 3 maal 
is scheepsrecht. Laat hem goed in de spiegels kijken en op alle punten voldoende halen. 
Dank u wel. 
 
November 2006 
 
Om genezing van ogen en oren, om beter zicht en gehoor en om spoedig een bejaarde 
huisje op begane grond te verkrijgen. Dank Maria. 
 
Heilige moeder Maria, waak over mijn moedertje dat ik haar niet verlies. Het is wel een 
moeilijke vrouw maar ze heeft zichzelf ook niet gemaakt. 
 
Help me door deze moeilijke tijd heen en dat de financiële zorgen minder worden. 
 
Maria, help mij, ik drink te veel! 

 
Maria bedankt voor alles, mogen wij steeds op uw voorspraak en zegen blijven rekenen. 
 
Heilige maagd Maria en God bedankt voor alles waarvoor ik gebeden heb! 
 
December 2006 
 
Geef mij a.u.b. nog een kans om te bewijzen dat ik zo niet ben en maak mijn zoon weer 
beter. Wanhopig iemand! 
 

Maria, ik hoop dat alles goed zal gaan met mijn tandjes. 
 
Moeder Maria, wilt u goed voor opa zorgen! 
 
Lieve Moeder Maria en God de Vader, heel hartelijk dank dat de uitslag van het bloed goed 
was! 
 
Maria van Moeselkapel bedankt omdat ik nooit tevergeefs bij U heb aangeklopt. 
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Ik dank U dat ik hier mocht zijn. Zo vind ik rust. Dank Maria. 
 
Ik kan het niet begrijpen, waarom waarom toch de moeder van Annie en de Oma van dit 
lieve gezin. Ik snap het niet! Waarom waarom? 
 
Lieve Moeder Maria help ons dat de ontlasting van mijn moeder gewoon komt. 
 
Lieve Maria, zorg goed voor mijn lieve opa. Zorg ook voor mijn moeder, ze heeft het zo 
moeilijk. Wilt u ook zorgen voor mijn Oma die na 55 jaar alleen is. Alstublieft!!! 
 
Moeder Maria zorg voor alle die niet hier meer op aarde zijn en die toch heel belangrijk 
voor me waren. Laat hen weten dat ik ze nooit zal vergeten. Dank U. 
 
Moeder Maria, help dat het goed afloopt met mijn dochter en met het hele gezin want er is 
de hele tijd wat aan de gang. Bedankt. 
 
Lieve Maria Dank U, dank U, dank U!!! 

 
Goede God, laat Henk terug komen. Heb hem zo nodig!  
 

 
Januari 2007 
 

Leef Maria, gaef steun en kracht veur degene die in verdreet en met ein groeet 

gemis achterblieve. Zurg good veur oos mam en de rest van de femilie.  

Danke Maria. 
 
Laat onze lieve kleindochter veilig heen en weer reizen naar de V.S. Oma en Opa. 
 
Maria, help toch, ik heb zo erge pijn; laat alles toch beter worden. Dank U. 
 
Moeder Maria, geef ons de kracht om door te gaan; dat ons zoontje beter mag worden. 
 

Voor Anita die zo graag moeder wil worden. 
 
Maria, Moeder van God, voor mijn dochter, dat ze het examen van Belasting, Engels -brief 
en Rekenen en Recht goed mag maken. Help haar. Dank U. 
 
Voor Maria, Moeder van God: voor mijn zoon Nick, dat hij leert z’n grote mond te houden 
en eens aan zijn gedrag werkt. Dank U. 
 
Het is alweer 6 jaar geleden dat je ons hebt verlaten, ik denk nog iedere dag aan je.  
Je vrouw. 
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Lieve Maria, alweer ruzie, alstublieft, help Ton om zijn gevoel en liefde voor mij weer terug 
te vinden, help ons met de juiste weg. 
 
Voor een zieke jonge moeder die niet gemist kan worden. Maria laat haar a.u.b. genezen. 
Dank U. 
 
Februari 2007 
 
A.u.b. om meer te leven voor mezelf dan voor anderen, anders ga ik eraan onderdoor. 
Hulp, vrede en bescherming voor iedereen. Dank voor alle hulp en bescherming. 
 
Lieve Opa, tante en H. Maria, willen jullie ervoor zorgen dat de arme kinderen te eten en te 
drinken hebben en wij zonder ongelukken van skivakantie terugkomen. 
 
Maria, bid a.u.b. voor mij dat ik weer gelukkig mag worden en de zin van het leven weer 
inzie en dat hij nooit meer bij me terugkomt. A.u.b. oma, opa, zorg voor me. Dank U. 
 
Moeder Maria, geef me het vertrouwen en kracht om mijn angsten te overwinnen. Laat me 
alsjeblieft kunnen slapen zodat ik er weer volledig voor m’n gezinnetje kan zijn. 
 
Maria geef kracht in alle dingen die ons steeds bezig houden in de familie.  
 
Maria ik reken op Uw steun. Laat ons niet aan ons lot over. Dank U. 
 
Maart 2007 
 
Maria, dat de moeder weer terug komt naar man en kinderen. 
 
Lieve Vrouw, help ons toch, het is zo moeilijk. Dank U. 
 

Onze Moeder, bid voor een jongen die zwaar mishandeld is en bid voor zijn 

vriendin en ouders. 
 
Laat in deze wereld van koelte een beetje warmte in het hart van mensen komen zodat 
veel mensen zich niet eenzaam voelen en voor meer begrip en liefde. Dank U. 
 
Ik heb maar 1 wens en ik hoop dat deze heel snel in vervulling gaat. Dank U. 
 
Lieve Moeder, Peter en ik zullen altijd aan je denken en we vergeten je nooit. Ik hoop dat je 
het nu beter hebt en dat er mensen zijn die van je houden. Je Muizentandje. 
 
Maria, ik zie door de bomen het bos niet meer; heb een postnatale depressie. Medicijnen 
slaan niet aan. Kun jij mij misschien helpen. Bedankt. 
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Alstublieft Maria, wil ons helpen; ik zie geen uitweg meer. Dank U. 
 
Moeder Maria, help allen die ik gebed heb beloofd en wijs mij de juiste weg, zowel 
geestelijk als in materiële zaken Dank U Maria! 
 
Maria, laat s.v.p. de straf die ik verdien, te dragen zijn. Ik smeek U. 
 
April 2007 
 
Maria, ik hoop van harte dat de reis naar mijn dochter door kan gaan en dat ik haar weer 
kan ontmoeten. 
 
Lieve Maria, begeleid ons dochtertje in deze moeilijke fase van haar leven, steun haar en 
geef haar zelfvertrouwen terug. Ik weet dat U haar lief heeft. Dankjewel. 
 
Moeder Maria, laat mij a.u.b. niet eenzaam zijn. 

 
Lieve Moeder Maria, help mij dat ik eens energie krijg om te werken, wat zou ik blij zijn. 
Help a.u.b. 
 
Voor een zieke Priester, dat hij spoedig mag genezen en goede berichten van de arts mag 
ontvangen. Pater Pio kom hem te hulp. Onze Lieve Vrouw van Lourdes, wees hem nabij. 
 
Moeder Maria, geef me uitkomst, geef ons Gerechtigheid. Geef de kinderen zekerheid. 
Deze hel verdienen we niet. 
 
Mei 2007 
 
Vandaag mag mijn vader het H. Sacrament ontvangen. 
Ons gevoel moet nu samen gaan met het verstand. We hopen samen met hem de tijd die 
nog gegeven is op een waardevolle manier door te komen. 
 
Lieve Maria, wil jij iedereen aanraken die pijn lijdt. Lieve Maria, Gij bidt voor ons en wij 
voor U. Dank U Maria. 
 
Bid voor ons a.u.b. en dat mijn vader en moeder hier boven ons steunen; ik denk heel veel 
aan hen beiden; ik mis ze heel erg. Bid voor hen beiden. 
 
Maria, dat Harry de kracht kan vinden om te slagen na het verlies van zijn vriend Rick. 
Maria, neem de verlatingsangst weg bij mijn kind. Dank U lieve Moeder. 
 
Lieve Vrouw, sta mijn moeder bij met haar longen en mijn vader met zijn oren en mijn 
broer met zijn hoofdpijnen, dat het allemaal goed komt. 
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Voor allen in geestelijke nood, vooral diegene die zich in de steek gelaten voelen door 
familie. Laat hen voelen hoe God van hen houdt ondanks alles.  
Voor die, die veel niet hebben. Bedankt voor alles. 
 
Voor Jean, zodat hij succes heeft met een nieuwe baan. Geef mijzelf meer rust. Geef mij 
kracht om te stoppen met roken. Dank je. 
 
Juni 2007 
 
Sta opa bij als hij geopereerd wordt, raak hem aan. Laat hem op z’n 86ste geen pijn meer  
lijden en sterk hem in Geloof. Dank U. 
 
Lieve Moeder Maria, sta Nathalie bij in haar lijden, dat ze zonder veel pijn naar de Hemel 
mag. Zij heeft al zoveel geleden. Zorg goed voor haar. 
 
Lieve jongen, Mama zal je nooit maar dan ook nooit vergeten. Heel veel kusjes en 
knuffeltjes van mama. 
 

Moeder Maria, help ons uit dit diepe dal. Dank U. 
 
Moeder Maria, geef dat onze zoon een goed sollicitatiegesprek heeft, dat succesvol mag 
eindigen. Anne wil jij s.v.p. je broertje nog een keer helpen. Mama. 
 
Maria bedankt, dat mijn vader vanochtend verlost is uit zijn lijden. Dat hij een plekje mag 
krijgen in de Hemel. Wij missen hem, rust zacht. 
 
Fijn dat U er bent en ik rust kan vinden in uw schoot. 

 
Lieve Maria, waak over mijn gezin; dat ze in Liefde en Harmonie mogen opgroeien; zorg dat 
het mensen worden die zorg dragen voor ouderen. Geef mij de kracht een goede moeder 
te zijn en dat ik de juiste beslissingen neem. Vergeef me de dingen die ik beter anders had 
kunnen doen. 
 
Lieve Maria, Lieve God, bedankt voor de mooie uitvaart van mijn vader. Bedankt ook voor 
pastoor Jos, die voorging in de uitvaartmis, waarbij de kleinkinderen (oogappels van vader) 
centraal stonden. Het helpt zeker bij het rouwproces. Wij zullen hem missen. 
 
Bid voor mijn zoon, dat hij weer op het goede pad mag komen en steun hem in zijn kwade 
dagen. Steun de familie. Bid voor ons. 
 
Lieve Maria ,dat het contact met O. goed blijft, anders zijn we onze kleinkinderen kwijt. En 
ze zijn zo lief. 
 
Moeder Maria, help mij, ik ben zo bang, geef mij rust. Help, Help. 
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Juli 2007 
 
Moeder Maria, help ons. Waarom heb ik geen recht op een menswaardig leven. Alles heb 
ik voor mijn gezin gedaan, 40 jaar lang. Geef ons toch rechtvaardigheid. Geef me toekomst 
en vrede. Ik kan niet meer. 
 
Moeder Maria, laat André terugkomen a.u.b. 

 
Moederke, ik vraag voor iemand met kanker en uitzaaiingen, dat God hem geeft wat zalig is 
en leefbaar mag zijn voor zijn vrouw. Bedankt Maria. 
 
Voor de kleinkinderen in Afrika, dat ze onderdak en eten en drinken mogen hebben. 
Bedankt lieve Moeder. 
 
Ons Lieve Vrouwke, neem mijn gebeden aan, deel mijn zorgen, mijn wanhoop, mijn 
verdriet. Zorg en Zegen voor allen voor wie ik bid en van wie ik houd. Dank U. 
 
Augustus 2007 
 
Maagd der Armen, geef steun aan mijn zoon en kleinzoon in deze moeilijke periode. Vrede 
en Rust voor onze dierbaren. 
 
Help Wim deze vreselijke ziekte te overleven en dat dat kleine mannetje mag genezen en 
geen pijn hoeft te lijden. Dank U. 
 
Maria, kun jij a.u.b. zorgen dat de kinderen van God en Allah gaan samenwerken i.p.v. op 
elkaar te schelden. Dank U. 
 

Maria, help me van mijn problemen af, Bedankt. 
 
Moeder Maria, maak me sterk zodat ik het aankan zonder mijn maatje en geeft me kracht 
om te blijven zorgen voor ons goudklompje. 
 
September 2007 
 
Bid voor me lieve vrouw, geeft me kracht en moed om door het leven te gaan. 
 

Alstublieft. 
 
Lieve moeder, please help mijn broeder in de Philipijnen. Dank U. 
 
H. Maria, help mij in de strijd tegen onrecht wat mij wordt aangedaan. Dank U. 
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Oktober 2007 
 
Geef me kracht, geef me mijn vriend terug. Kracht daartoe voor hem. Sterk ons hele gezin 
en familie. 
 
Maria, geef genezing aan pastoor Mutsaerts, aan mijn schoonzus en mijn buurman. Maria 
sta hen bij en geef kracht in hun ziekte. Ik zal blijven bidden. Dank U. 
 
Heilige Maria, help mij van het drankprobleem af. 
Maria, help onze pastoor van Neeritter te genezen van zijn ziekte. 
 
Mag ik mijn leven bij U neerleggen. Dank U Maria. 
 
November 2007 
 
Help ons in deze laatste dagen en geef ons allen kracht. 

 
Intentie met gebed voor een zwager die ziek is, dementerende vader en een zieke vriendin. 
 
Geef ons allen veel kracht a.u.b. Dank U. 
 

Maria, als het kan, laat dit aan mij “voorbij” gaan. Help mij. Dank U. 
 
Moeder Maria, a.u.b. help me na 32 jaar huwelijk aankomende november en december de 
feestdagen goed door te komen zonder mijn lieve vrouw. Ze mocht maar 50 jaar worden; 
ook voor mijn kinderen en kleinkinderen. 
 

Maria, ik kom danken voor mijn kleinkind en Uw Zegen vragen. 
 
Moeder Maria, lieve Heer, dank U dat mijn vriend U heeft gevonden.  
Geef hem alles wat hij vraagt. Gezondheid. 
 
December 2007 
 
Moeder Maria, laat a.u.b. dit jaar een goede afsluiting worden. Zonder pijn en leed in mijn 
gezin, zonder ruzie en zonder pijn. Laat het met Kerst vredig zijn. 
 
Moeder Maria, Zegen deze parochies. 
 
Maria, dat ons kindje gezond geboren wordt en dat we een huisje mogen vinden. 
 
Maria, geef onze dochter een fijn gezin, zo ver weg, a.u.b. Dank U. 
 
Heilige Maria, bedankt voor dit jaar. Schenk ons een gezond 2008. 



25 

 

Moeder Maria en heilige Gerardus, bedankt voor alle goeds wat wij het afgelopen jaar 
hebben ontvangen. Dat U ons in het nieuwe jaar weer moogt bijstaan. 
Wij vertrouwen op jullie. Danke, Danke, Dank. 
 

 
Januari 2014 
 
Lieve Moeder Maria, 
Help mijn zoon a.u.b. om goede examens te maken en om goed te voetballen.  Geef hem 
kracht en zelfvertrouwen om de laatste examens door te komen. Om zijn leerstof te 
verwerken. Hopelijk wordt hij beloond voor zijn jarenlange inzet en hopelijk een positieve 
uitslag! Dank U wel. 
 
Maart 2014 
 
Lieve Heer,  
Laat mijn moeder rust vinden daar waar ze nu is. 
Laat haar niet onnodig lijden.  
Laat mijn zoon tot goede inzichten komen. 
Laat mijn zus de juiste keuze maken. 
Breng mij de juiste man op mijn levenspad. 
Laat onze gezinnen in de toekomst en nu,  
in vrede met elkaar omgaan in de juiste verstandhoudingen. 
 
Lieve Maria, 
Dat ik de kamer in Maastricht krijg waar ik me nu op heb ingeschreven. Graag wil ik mijn PA 
week goed maken en mijn anatomietoets, zodat ik mijn propedeuse haal. 
 
Mei 2014 
 
Moeder Maria help onze schoondochter haar heimwee te overwinnen en dat zij zich 
gelukkig gaat voelen in  onze omgeving, ook voor onze kleinzoon. Dank je wel. 
 
Juni 2014 
 

Moeder Maria, help mij a.u.b., ik voel me niet gelukkig. Dank U. 
 
Augustus 2014 
 
Lieve Moeder Maria, wees gegroet, Bid voor de wereldvrede, Bid voor alle Christenen,  
Bid voor ons, Bid voor mij. Dank U. 
 
Moeder Maria, help Corrie en haar ongeboren zoon, door deze zware bevalling heen!!! 
Dank U. 



26 

 

 
September 2014 
 
Dag mamma , we hebben de caravan verkocht! 
Het was een mooie tijd ook toen jij er nog bij was. Dank je wel daarvoor!  
 
Oktober 2014 
 
U weet waarom. Breng me het teken. Doe wat U me heeft beloofd. 
Ik heb het ook gedaan. Laat het me weten. Dank U 
 
December 2014 
 
Dank je wel voor dat het nu zo goed gaat! Wilt u helpen dat het zo blijft gaan en dat de 
band tussen mijn kinderen beter wordt en dat de band met mijn zielsmaat blijft bestaan! 
 

 
Januari/februari/maart/april 2015 
 
Het is hier warm, gezellig en ontspannend. Precies wat een mens nodig heeft. Danke. 
 
Lieve Heer, u weet wat mijn vrouw en ik hebben moeten doorstaan al die jaren. 
Desondanks hebben wij nooit de moed opgegeven, maar nu heeft het lot weer 
toegeslagen. U bent de laatste hoop die wij nog hebben, daarom smeek ik U, verhoor ons 
gebed. Wij vragen U om een gunst, om de genezing van mijn vrouw, want wij hebben nog 
mensen om ons heen die ons hulp nog nodig hebben.  
Wij houden van U net zoals Gij van ons houdt. 
 
Bedankt voor alle mooie dingen in ons leven. Wil je me de weg wijzen naar fijn werk. Dit 
zou een hele zorg minder zijn. Dank U. 
 

Lieve Heer, ik vraag U om mijn opa beter te laten worden en door kan met zijn 

leven. Ik bid voor hem en vertrouw op U. Alstublieft, ik weet dat u dat kan. 
 
Lieve Maria, laat alles goed komen met die van ons en mijn familie. En hoop ooit dat mooie 
geschenk van u te krijgen. 
 
Alles is goed gekomen met ons kleinkind. Dank u wel. 

 
Maria, u bent ook mijn moeder. Red mijn huwelijk. 
 
Moeder Maria, breng de mensen op mijn pad waarmee ik een waardevol leven kan 
opbouwen. 
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Lieve Maria, zorg goed voor mijn familie en geef mijn moeder 

een knuffel. Bedankt! 

 
Voor mijn lieve mama en broertje, dat zij mogen rusten in vrede. Voor mijn mooie dochters 
en voor mij en mijn vriend, dat we geen ruzie en ellende meer kennen. 
 
Voor mijn enige broer en dochters, dat ze gezond mogen blijven en luisteren naar hun 
lichaam. Gezondheid mag je niet afgenomen worden, maar het is geen 
vanzelfsprekendheid. 
 
Moeder Maria, dat de operatie goed mag gaan met het doneren van mijn nier aan mijn 
broer. Dank u Maria. 
 
Lieve Maria, zorg ervoor dat mijn vriendin kracht vindt om weer de juiste weg te vinden en 
plezier te hebben in haar leven. Bedankt dat u zo goed voor ons zorgt. 
 

Moeder Maria, geef ons kracht naar kruis, dat mijn dochter een goed examen 

mag afleggen, een gezonde kleindochter en een goed gezinsleven voor mijn 

oudste dochter. Dat ik ooit de liefde op mijn eenzame pad mag vinden. Dank u 

voor al het goede in mijn leven. 
 
Ik vraag u genade u zegen det u me help mijn god mijn vader onse heer gef me u krag om 
dit te door stan dank u heer voor alles wat u voor me hep gedaan hept. 
 
Bedankt Maria voor de kracht die u mij geeft. Ik voel u aanwezigheid. 
 
Moeder Maria, kom even bedanken dat het een jaar nadat ik u hulp heb gevraagd voor 
mijn zielsmaatje dat het zo goed met hem gaat. Bedankt!  
 
Maria, geef mijn gezin kracht om uit die zwarte tunnel te komen, help ons. Dank u. 
 

Help a.u.b. dat onze dochter weer komt. 
 
Moeder Maria, laat ons bidden dat ik mijn huisje verkocht krijg. Dan kan ik ook weer verder 
met mijn eigen leven. Dank u wel. 
 
Dankbaar voor een goede afloop van een hartoperatie. 
 
Maria, ik ben zo blij omdat ik weer vrede heb in mijn hart. Voor de goede oplossing, dank u 
H. Maagd Maria. 
 
O wat fijn dat ik en mijn dochtertje hier samen konden zijn. Maria, help ons dat we snel 
meer samen mogen zijn voorgoed met veel geluk. 
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Mei/juni/juli/augustus 2015 
 
Maria, help een jonge moeder waarbij kanker is geconstateerd. Geef haar moed, kracht en 
vertrouwen. Dank u. 
 
Liever Heer, mijn zoon gaat op uitzending naar Mali. Wil hem behoeden en beschermen 
tegen al het kwade en gevaar. En wil hem a.u.b. weer veilig thuis brengen. Amen.  
 

Ik zie het niet meer zitten. Help! 
 
Heilige Maria, Onze Heer, help me a.u.b. mijn kinderen te beschermen tegen de vader. Hij 
heeft allerlei slechte dingen gedaan. Ik voel me radeloos en weet niet meer wat ik moet 
doen en wie ik kan vertrouwen. Help me om ze in veiligheid te brengen. Help me om weer 
samen met mijn familie te zijn, heel ver weg van de vader. 
 
Lieve Maria, geef mij de kracht en de motivatie om deze uitdaging tot een goed einde te 
brengen. 
 

Moeder Maria, help mijn zus dat er een goede verhouding komt met 
haar zoon. Ze is zo verdrietig. 
 
Maria, laat de twee broers de hand weer reiken en dat de zegen van God hen daarbij 
helpe. Dank u, moeder Gods. 
 
Maria, laat mij liefde en gevoel ervaren van mijn man. Dat hij leert om zijn gevoel, emoties 
toe te laten en te begrijpen. 
 
Dat ik lang mag blijven leven met longkanker. 
 
Voor mijn ernstig zieke zoon, dat hij toekomst mag blijven zien. Maria, met uw hulp. 
 
Maria, bedankt voor alle steun aan ons. 

 
Voor mijn zus en schoonbroer, dat ze de kracht vinden om goede keuzes te maken. 
 
Lieve Maria, vaak hebben we gebeden om steun en hulp.  
Onze gebeden zijn verhoord en een prachtig wondertje is ontstaan. Dank je wel! 
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September/oktober/november/december 2015 
 
Moeder Maria, dat de 2 vaders alles goed mogen doorstaan en dat mijn zoon eindelijk de 
behandeling heeft die hem weer gezond zal maken. Wij bidden voor zoveel wat op het 
moment aandacht nodig heeft voor kracht en steun. Dank u. 
 
Wij zijn dankbaar dat ons gezin weer samen is. Hoop op een gelukkige toekomst.  
Dank voor alles. 
 
Moeder Maria, breng de vrede terug in mijn gezin. Laat mijn kinderen beseffen wat ze 
vergooien. 
 
Lieve pap, mam is nu ook bij je.  

Maak er wat van daarboven en hou een plaatsje voor ons vrij. 

 
Voor een arme vrouw die geheel alleen in het leven staat en blind wordt. De dokters in 
Maastricht hebben ook steun nodig. Help hun goed hun vak uit te oefenen. Dank u God. 
 
Moeder Maria, neem hem onder uw mantel aan uw moederlijke hart. Dank u. 
 
Lieve Moeder Maria, geef onze schoonzus de kracht om haar ziekte te kunnen dragen en 
troost te vinden in haar lijden. 
 
Moeder Maria, help a.u.b. ik heb zoveel spanningen en zorgen. 
 
Dank je wel Maria, we hebben het erg indrukwekkend ervaren.  
De Lourdesreis was geweldig. 
 
Dat hun droom uit mag komen! 
 

Lieve moeder Maria, bid dat u mij helpt en ik weer gezond mag 
worden en de angst niet gaat overheersen. En kracht om alles aan te 
kunnen. Dank u. 
 
Moeder Maria, hoop dat alles goed blijft gaan met mijn zus en de rest van de familie en 
ook van alle kleine baby in de familie en dat mijn vriend er goed van af brengt en dat dit 
geen einde is van onze relatie maar van een nieuw mooi begin. 
 
Moeder Maria, wil je mijn broer begeleiden op zijn reis, dat zijn wens in vervulling mag 
gaan om pap en mam weer te mogen ontmoeten. 
 
Laten we bidden voor de vrede over de hele wereld dat er een einde komt aan oorlog en 
geweld en dat de mensen inclusief ikzelf op een vredelievende manier met elkaar omgaan. 
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Moeder Maria, nu mijn moeder in haar laatste levensfase is hoop ik als het haar tijd is, dat 
ze vredig mag inslapen. Tevens voor mijn kinderen dat ze mogen genieten tijdens hun 
vakantie en hoop op een goede thuiskomst. 
 
Lieve Maria, kun je me helpen op school in groep 6 dat het makkelijker gaat en dat ik niet 
het te moeilijk heb. Groetjes. 
 
Bedankt voor mijn prachtige en gezonde leven. En dat alles goed gaat in mijn familie. 
 
Lieve moeder Maria, even loop ik hier binnen om u te bedanken en weer geluk te vragen 
voor allen die het moeilijk hebben. Dank u moeder Maria. 
 

Dit is mijn huis waar ik vrede en rust kan vinden. 
 
Voor de mooie gave en genade die God mij gegeven heeft wil ik God bedanken dat hij mij 
uitverkoren heeft. 
 
Lieve Maria, help me om mijn kinderen de weg van respect en normen en waarde bij te 
brengen. En help me om dit te kunnen verwezenlijken. 
 
Voor iedereen die het nodig heeft en kan en wil aangrijpen de kans om het licht te mogen 
ontvangen. 
 
Voor de liefste mevrouw die zo vaak een kaarsje voor mij en mijn gezin heeft opgestoken 
en gebeden. 
 
Uit dankbaarheid voor mijn mooie leven wat ik achter de rug heb en naar de hemel mag 
gaan. 
 
Lieve opa’s en oom, ik mis jullie heel erg. Ik hoop dat jullie het heel leuk hebben in de 
hemel! 
 
Bedankt Maria, na een lange zaak is het nu eindelijk opgelost. 
 
Ik heb spijt van de woorden die ik heb uitgesproken en wil ze terugnemen. Amen. 
 
Beste Maria, help mijn kinderen de juiste beslissing te nemen in deze moeilijke crisis.  
Dank u voor uw steun. 
 
Moeder Maria, ontferm u en geef de slachtoffers en nabestaanden kracht en steun voor 
hun intens verdriet na de aanslagen. 
 
Moeder Maria, ik hoop dat ik een ander leven krijg, wilt u mij daarbij helpen? Dank u. 
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Als leven overleven wordt. En mijn geest klaar is om u te ontmoeten. Geef mij dan de 
kracht en energie dat mijn lichaam mijn geest snel opvolgt. Bedankt voor het leven op 
aarde. Het was mooi en het is goed zo. 
 

 
Januari 2016 
 

Ik hoop dat alles goed gaat bij mijn wedstrijd. 
 
Februari 2016 
 
Moeder Maria ik bid dat het leven van mijn zoon weer op de rails komt en dat hij een 
goede toekomst tegen moet mag gaan. En bid voor heel veel gezondheid met name voor 
mij zelf maar ook de mensen om ons heen. Dank U. 
 
Juni 2016 
 
Lieve moeder Maria, Bescherm mijn zoon op zijn lange reis. “Blijf bij hem” en laat hem aub 
weer veilig thuiskomen. Bescherm mijn gezin. Dank U wel, lieve moeder Maria. 
 
Ik mis je schat, geef nog eens een teken aan mij. Ik hou van je. Francien. 
 
Lieve Maria, God en Engelen, 
Help ons asjeblieft, ook financieel hier uit te komen. 
Dank U wel voor mijn prachtdochter. 
 
Moeder Maria, bedankt dat alles goed verlopen is en help ons dat wij met ons gezin goed 
gezond mogen blijven. En dat het met de kleinkinderen goed mag gaan op school met 
leren. Alvast bedankt Moeder Maria. Voor mam en ons gezin. 
 
Voor een jarige bij U in de Hemel, geef haar een mooi plaatsje dicht bij U, Maria.  Laat haar 
een steun zijn voor haar ouders en voor ons, dat we haar verlies hier kunnen verwerken. 
Dank u lieve moeder Maria. 
 
Oktober 2016 
 
Onze lieve Vrouwke, help ons in deze moeilijke tijd. Dank U? 
 
Lieve Maria, ons lieve moedertje is dinsdag overleden. Vaak zijn wij hier met haar 
gekomen, om een kaars aan te steken en te bidden. Altijd gaf u ons warmte, troost en hulp. 
Als U haar daar boven in de hemel ziet, geef haar dan een knuffel van ons allemaal en zeg 
haar dat wij verschrikkelijk van haar en van paps houden. 
Dank U wel voor alles wat U voor haar heeft betekend! 
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Zo geboren en na jaren weer terug gegeven. Er was ook geen hoop meer. 
Dank u dat u hem hebt opgenomen 
 
November 2016 
 
Lieve Oma, van ons gefeliciteerd met uw verjaardag. 
Maak er met ons mam, een feestje van boven. 
Wij denken hier aan jullie. Missen jullie elke dag meer… 
 

 
Januari 2017 
 

Help me zodat mijn toetsen goed gaan. 

H. Maria dank dat ik hier mag zijn. 
 
Lieve Maria, geef mij kennis, motivatie en energie voor mijn functie. 
Mag mijn gezondheid stabiel blijven. Veel dank. 
 
Lieve Vrouwke, help ons dat de kuur mag aanslaan. Dank U. 

 
Februari 2017 
 
Lieve Moeder, red mijn kind van de ondergang. 
Dat er eindelijk een keer een lichtpuntje komt.  
 
Maart 2017 
 
Onze Lieve Heer, ik bid voor mijn gerechtigheid en mag hopen dat de onderste steen boven 
mag komen. En dat Harrie inzicht krijgt dat ik alleen maar de waarheid spreek en 100% 
achter hem sta. Dat alles goed mag komen zoals in het begin, voor nu en alle eeuwigheid. 
Amen 
 
Moeder Maria, bid voor mijn dochter, zoon en kleinkinderen. 
Dat alles naar wens mag verlopen, het is te veel om op te noemen. 
Dank U Maria 
 
April 2017 
 
Ik bid tot U, laat mijn vrouw a.u.b. stoppen met roken.!! 
 
Ik wil U vragen om iedereen steun en kracht te geven in deze moeilijke tijden, zoals de 
vreselijke oorlogen in het Midden-Oosten en de stille armoede in Nederland. Ook wil ik U 
vragen om mij te helpen, met de laatste loodjes van mijn opleiding. Alvast bedankt. 
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Mei 2017 
 
Voor een mooie veilige vakantie van mijn dochter. 
Dat ze gezond en wel weer terug komt, en dat ze nu mag genieten van al het moois, 
wat er daar te zien is. 
 
Juni 2017 
Dank U wel Maria, dat allebei mijn dochters zijn geslaagd voor hun examens. 
Liefs xxx 
 
Oktober 2017 
 
Onze Lieve Vrouw, geef mijn mama a.u.b. de kracht om de chemo en de bestralingen goed 
aan te kunnen en dat ze mag genezen. 
Dank U. 
 
O.L.Vrouwke, wat hebt u ons weer fijn geholpen. 
De beslissing hebben we kunnen maken, hopelijk komt het nu met de financiën ook goed, 
en help mij dat ik de kracht krijg om het allemaal aan te kunnen. Ik ben soms zo moe, met 
wat ik de laatste tijd heb meegemaakt. 
 

 
2018 
 
Om toekomst te blijven zien. 

 
Voor een goede afloop van de toets van mijn dochter. 
 

Dat mijn dochter prinses van school mag worden. 
 
Help mij dat er een positieve oplossing mag komen voor mijn probleem. Dat ik huis en zaak 
mag behouden en aan geld mag komen om af te kopen. En dat het kwaad in personen die 
mijn leven zijn vernietigd mag worden. Dank u. 
 

Moeder Maria, bedankt voor een gunst en ik hoop dat u deze weken 
ook helpt. 
 
Lieve Maria, jezelf tegenkomen en ontwikkelen is heel zwaar. Ik doe alles met goede 
bedoelingen maar vaak pakt het fout uit. Dit beroep wat ik nu doe is mijn grootste droom, 
ik wil dit zo graag. Hier komt angst bij kijken. Ik wil u vragen om uw hulp en steun om mijn 
kracht toe te kunnen passen. 
 
Familie uit Bergen op Zoom was hier om de kracht op te nemen. Dank u, moeder Maria. 
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Lieve God, ik heb alles wat mijn hartje begeert, maar voel mij toch verdrietig. Help mij als ik 
het even moeilijk heb. 
 
Wat bijzonder om zo’n kapel te mogen hebben waar O.L. Vrouw geëerd wordt. 
 
Lieve Maria, help mij door deze worsteling heen. Help me sterk te blijven voor mijn 
kinderen. Dat er snel vooruitgang mag komen. Help mij nog meer vertrouwen in u te 
krijgen. Dank u wel. 
 
Moeder Maria, voor mijn zieke en ernstig verslaafde moeder vraag ik u om hulp en steun 
en licht. 
 
Lieve Heer, geef ons de kracht om door te gaan in deze moeilijke tijd. Wij geloven in u. U 
zijt de almachtige Heer, door uw hulp kunnen wij doorgaan. 
 
Balans lichamelijk als geestelijk. In mijn kracht staan. Met een blik van zelfvertrouwen het 
leven in gaan. 
 
Op pelgrimstocht naar het wad. Even rust bij Maria! 
 
Voor iedereen die het nodig heeft een steuntje in de rug en nieuwe inzichten. 
 
Moeder Maria, ik wil u danken dat mijn uitslag wederom goed was. Hoop wel van de pijn af 
te komen. En dat ik rust krijg in mijn hoofd zodat ik alles kan relativeren. 
 

Moeder Maria, bescherm mijn kind voor de gevaren en help hem 
weer op de goede weg te komen. 
 
Opdat ik moge inzien wat het verschil is tussen goed en kwaad, angst en liefde , en opdat ik 
moge berusten in uw vergevende liefde. 
 

Voor mijn zoon dat hij zijn studie haalt en niet te veel zenuwen heeft. 
 
Steun onze zoon tijdens zijn examen zodat hij de rust vindt en vertrouwen heeft en mag 
slagen. 
 
Moeder Maria, ik weet me geen raad meer. Haal het onbegrip weg en laat ons verder weer 
gaan genieten van onze kinderen en kleinkinderen. Help! 
 
Dat kinderen geraakt mogen worden door de H.Geest. Moeder Maria, wees onze 
voorspreekster. Dank u, Maria. 
 
Lieve pastoor en alle anderen mensen we kunnen er sammen voor zorgen dat deze kapel 
nog generaties mee gaat en om een centje bij te brengen aan deze kapel. Dank u wel. 
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Wijs mij de weg die goed is. 
 
Lieve moeder Maria, laat het een mooie communiedag worden en bescherm ons. Dank u 
Maria. 
 

Mag het een mooie en veilige vakantie worden. Veel dank. 
 
Let op mijn kids a.u.b. het wordt tijd dat alles rustig wordt. Bedankt voor het luisteren. 
 
Help mij alstublieft opdat mijn ziel gereinigd kan worden door middel van uw liefdevolle 
aanraking. Vergeef mij mijn zonden en genees mijn eeuwenoude wonden. Op dat ik de 
waarheid mag ervaren in uw liefde. 
 

Dank je wel dat mijn zoon is geslaagd! 
 
Help a.u.b. de oudjes die niets meer te eten hebben, de stille armen. Dank u. 
 
Vader, bescherm ons en begeleid me door het leven. Zegen mijn leven, zegen onze levens. 
Help mijn gezin, wij kunnen niet zonder u. 
 
Zo maar, lieve moeder, omdat wij van u houden. 

 
Dank u Heilige Maria voor de tijdelijke opvang! Zegen deze mensen en help mij op korte 
termijn andere passende woning te vinden. 
 
Dank u voor de hulp die ik ontving afgelopen periode.  
En dat ik mag stilstaan bij waar ik nu sta! 
 
Maria en Franciscus, dat mensen beter met dieren omgaan, dat is mijn wens. 
 
Voor mijzelf en mijn gezondheid. Ik ben na 15 jaar weer terug, ik ben gelukkig dat ik dit 
kappel voor mij als kind en redding was hier kwam ik tot rust. Hier kon ik naartoe als ik 
werd mishandeld of ik mog niet binnen; ik was kid van 6 jaar die geen ouders had dit was 
mij redding. Heilige Maria en God amen. 
 
Help mijn man dat hij dat moet doen wat hij voor ogen heeft. Dat het resultaat goed is en 
dat hij daarmee tevree is. Dank je wel alvast ook wat er voor mij ten goede is gekomen. 
Dank u wel. 
 
Moeder Maria, help ons alstublieft dat mijn kinderen geen ruzie meer maken en dat ze 
elkaar verdragen. 
 
Heilige moeder Maria, help mij alle problemen op te lossen, werk en inkomen en huis. 
Zegen alle goede mensen die mij bijstaan en bescherm en verlos ons van alle kwaad. 
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Lieve allemaal hierboven – beneden. Geef en voed me met de juiste woorden, laat me 
dienen als doorgeefluik voor dat wat naar voren en geopenbaard mag worden. 
 
Lieve moeder Maria, mijn zusje heeft grote zorgen en ze heeft al zoveel meegemaakt. Laat 
het a.u.b. goed komen en help haar. Bescherm ons allen. Dank u moeder Maria. 
 
Moeder Maria, help mijn man dat hij zie hoe mooi het leven is. En dank voor dat ik er beter 
op ben geworden. Bid voor ons. Dank u wel. 
 
Voor de eenzamen en verlaten kinderen over de hele wereld, in het bijzonder die honger 
lijden. 
 
Dank voor het pad dat we mogen bewandelen en waarbij ik voor herstel mag kiezen. 
 
Heilig Maria, bedankt voor uw verhoring van mijn gebed. Ik heb vandaag een woning voor 
de kerstdagen! Wonderen en gebedsverhoringen bestaan! Ontzettend bedankt Maria. 
 

 
Januari 2019 
 
Dank U voor alles. Help ons goede ouders te zijn en over een paar maanden een 2e gezond 
kindje op de wereld te zetten. Laat 2019 een heel mooi Jaar worden. 
 
O.L Vrouw help ons toch uit de nood. bedankt 
 
Lieve Maria ik bid voor mijn prachtige vriendin en moeder van mijn kindjes dat ze alle 
goeds mag toekomen, gezond en gelukkig mag zijn en blijven. Ze is het aller mooiste in mijn 
leven zorg voor haar en laat haar gelukkig en gezond zijn en blijven. 
Dank U  moeder Maria. 
 
Maria mijn gezin en ik hebben hulp nodig. Het gaat financieel  steeds slechter.  
Ik weet me geen raad . Help ons. 
 
Lieve Maria, Geef mij a.u.b.  voldoende  kennis kracht en motivatie om mijn functie te 
kunnen blijven uitvoeren. Veel dank. 
 
Lieve moeder Maria, Bid dat ik beter kan functioneren met minder spanningen en stress. 
Dank U. 
 

Verhoor mij, U weet waarom en voor wat. 
 
Lieve Maria, Help mijn zoon van zijn grote angsten af. 
Dit is zo pijnlijk voor hem en ook voor ons. Een moeder. 
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Pap ich haaj van dich XXX 
 
Maria 
Dank voor het zetje vanmorgen.  
Voor mijn lief en kinderen steek ik een kaarsje op en voor mijn uitdaging in september. 
Opdat ik het allemaal kan en plezier beleef. Dank ! 
 
Maart 2019 
 
Maria, vergeef  mij ik zit in een negatieve spiraal. Help me !! 
 

Voor mijn lieve moeder en oma die we nu 1 jaar missen. 
 
Niet alleen om te vragen, maar ook om te bedanken Heer! 
 
Lieve Maria, wilt U mij bijstaan  tijdens de bevalling? 
Dat deze voorspoedig mogelijk mag verlopen. Dank U. 
 
April 2019 
 
Laat er een oplossing komen wat het ook mag zijn. 

Kan zo niet meer. Bedankt! 

 
Mei 2019 
 
Bijna 35 jaar geleden getrouwd hier, mooie plek, dierbare herinnering! 
 
Het blijft een gemis dat je niet  meer bij mij en onze kinderen bent. Het leven is zwaar 
zonder jou. We missen je heel erg. Je bent altijd in ons hart lieverd. 
 
Laat ons toekomst zien bidden en vragen  in onze nood. Maria op Uw voorspraak 
 
Juni 2019 
 
Lieve Maria,  
Sta mijn oma bij ze vecht voor haar leven op de i.c. help ons laat ons onze kracht haar 
helpen en haar genezen. Mijn dank is groot 
 
Lieve moeder Maria, 
Dank voor dat ik mij weer beter voel. 
Help mijn zoon in de gevangenis, geef hem de kracht om er door heen te komen.  
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2e pinksterdag 2019 
 

Ik woon in Den Bosch. Vroeger in Weert gewoond. 

Jaren ben ik niet meer hier in deze Maria kapel geweest. 

Heerlijk dat dit kerkje nog bestaat. 
 
Mam een noveenkaars brand voor jou 64e verjaardag. 
Ik heb voor jou gebeden X 
 
Juli 2019 
 
Help me met mijn verslaving. Maak me sterk. 
 
Ik hoop voor alle mensen dat ze gezond en gelukkig blijven en de mensen die een ernstige 
ziekte hebben snel beter worden en ook voor mijn mama, papa en mijn  hond en ik zelf en 
alle mensen gezond en gelukkig blijven. Amen. 
 
Bedankt voor het pad wat u voor me uitstippelt. 
 
Vader, ik dank u voor alles . ik bid voor een gezegende reis naar  IJsland.  ik hoop dat ik bij 
de uitvaart van opa mag zijn, dat mama genezen wordt en dat u onze ogen en harten opent  
voor uw woord. Dank u. 
 

Bedankt moeder Maria U weet wat mijn wens is. 
 
Augustus 2019 
 
Ik steek een kaarsje aan voor mijn lieve zus die in de hemel is. Ook steek ik een kaarsje aan 
voor mijn moeder. Dank u. 
 
Mag ik hulp vragen voor mijn ernstige zieke vader en over vermoeide dochter. Dank u. 
 
Lieve Maria, Help mij een beetje uit de problemen. Ik bid voor u. 
 
September 2019 
 
Lieve Maria en God zorg goed voor mijn vrouw in de hemel. 

Dank u. 

 
Hoi mam, 10 jaar geleden, ongelooflijk! Maar zeker niet uit ons hart. 
Kaarsje aangestoken. Liefs. 
 
Dat onze dochter weer gezond moge worden. Laat de chemokuur aanslaan. 
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Oktober 2019 
 
Voor pastoor Jos. 
Dat alles voorspoedig mag gaan in zijn nieuwe parochies. Proficiat.  
 

Vandaag alweer 5 jaar geleden dat je van ons heen ging. 
Hopelijk heb je rust en geen pijn. Maria bid voor haar. 
 
Bedankt voor het pad waar ik op gestuurd wordt. Dat ik dingen mag leren inzien en dat ik 
er elke keer sterker uit kom. Dank u wel. 
 
Heilige Maria ,wat ben ik dankbaar dat u zo goed helpt bij de genezing van onze zoon. 
Hopelijk komt alles goed, ik kom mijn belofte na. Dank u. 
 
November 2019 

 

Heer, ik hoop dat het goed gaat met opa en oma en dat ze veilig bij u zijn. 

Ik mis ze. Dank u dat ik zulke lieve grootouders heb gehad. Amen. 
 
Maria, dat ik gezond mag blijven en de angst uit mijn hoofd kan krijgen. Dank u. 
 
December 2019 
 
Lieve Maria, laat opa goed door de operatie komen. En dat hij weer onze opa wordt zoals 
hij was. Altijd lief en aardig. En stond voor iedereen klaar. Maria sta opa bij a.u.b. 
 
Lieve Maria, Ik heb het gevoel dat mijn gezin onder vuur ligt van de boze. 
S.v.p. help ons nu het nog kan. 
 
Tweede Kerstdag 
 
Vandaag ga ik weer naar huis naar Den Bosch ik heb fijne kerstdagen bij de zusters in de 
Maasstraat door gebracht. Heerlijk rustig. Bedankt lieve Heer en moeder Maria . 
O.L Vrouw help ons toch door deze tijd heen te komen. 
Ik mis hem zo en hij was nog zo jong help zijn ouders, vrouw en kinderen. 
 

 
Januari 2020 
 
Moeder Maria, help me dat de scheiding goed mag verlopen.  En dat ik kracht krijg en dat 
ik sterk mag blijven.  En dat mijn zoon hier goed uit mag komen. Dank U. 
 
Lieve moeder Maria, Vandaag 5 jaar mijn man overleden. Nog steeds moeilijk mee. 
Moeder Maria bedankt. 
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Bid voor ons dat we ons nieuw liefdeshuisje kunnen kopen. Een innig verliefd stel. 
 
Moeder Maria, ik bid voor kracht en gezondheid en dat de situatie waar ik in zit goed mag 
aflopen ook voor mijn zoon. Dank U. 
 

Moeder Maria, help mij rustig te worden van binnen en goed slaap. 
 
Moeder Maria, mag er a.u.b. wat uitgevonden worden voor het Corona virus. Blijf voor ons 
allemaal zorgen geef ons vrede. Dank U. 
 
Moeder Maria, help ons dat dit virus stopt. Bescherm ons en waak over ons. Dank U. 
 
Lieve moeder Maria, Laat het corona verdwijnen  en maak ons alle gezond naar ziel en 
lichaam. Dank U lieve vrouw. 
 
Maart 2020 
 
Heilige moeder Maria, 
Help ons in deze moeilijke tijden en dat ook mijn gezin gezond mag blijven. 
 
Lieve moeder Maria, Behoed ons voor deze bizarre ziekte bid voor ons. 
 
Moeder Maria, Bescherm ons en de kinderen en kleinkinderen voor het nieuwe virus en sta 
ook de mensen bij die de dood nabij zijn. 
 
Dag mam, gisteren was je jarig. Wel aan je gedacht, vandaag pas kunnen komen kaarsen 
aangestoken. Het is een rare tijd.  
 
Voor alle mensen die nu met deze vreselijke ziekte te maken krijgen geef ze kracht. 
 
Mei 2020 
 

Dat het corona virus gauw voorbij mogen zijn. 
 
O.L vrouw help me toch  ik weet geen oplossing. 
 
Dat alles weer goed komt in de wereld en dat wij dan  
ook onze kleinzoon kunnen knuffelen 
 
Kaarsjes opgestoken voor een dierbare vriend hij heeft vandaag te horen gekregen dat hij 
het corona virus heeft en voor mijn verdere dierbare dat ze in goede gezondheid blijven.  
Veel dank! 
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ENKELE GEBEDEN… 
 
Het Kruisteken 
In de Naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. 
 
Het Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw Naam worde geheiligd, 
uw Rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. Amen. 
 
Het Wees Gegroet 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, 
de Heer is met U, 
gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God,  
bid voor ons, zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. Amen. 
 
De twaalf artikelen van het geloof 
Ik geloof in God de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de Maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest, 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, 
de vergeving van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam, 
en het eeuwig leven. Amen. 
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Engel des Heren (ANGELUS) 
De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt; 
– En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria … 
Zie de dienstmaagd des Heren; 
– Mij geschiede naar uw woord.    Wees gegroet, Maria … 
En het Woord is vlees geworden; 
– En het heeft onder ons gewoond.  Wees gegroet, Maria … 
Bid voor ons, heilige Moeder van God; 
– Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. 
 
Laat ons bidden. 
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon 
leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en 
kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis.  
Door Christus, onze Heer. Amen. 
 
In de paastijd wordt in plaats van de 'Engel des Heren' het 'Koningin des Hemels' gebeden 
 
Koningin des hemels, verheug u, alleluia! 
- Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia! 
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluia! 
- Bid God voor ons, alleluia! 
Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluia! 
- Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia! 
  
Laat ons bidden. 
God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, 
hebt Gij de vreugde geschonken aan de wereld. 
Wij bidden U: laat ons door zijn moeder, de Maagd Maria, 
eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
 
Gebed tot de Heilige Geest 
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van 
Uw liefde. 
 
Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen. 
– En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. 
 
Laten wij bidden. 
God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest 
onderwezen. Geef dat wij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en 
ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus, onze Heer. Amen. 
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Gebed tot Maria 
Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van God, wijs 
onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, Gij, glorierijke en 
gezegende Maagd. 
 
Dit is het oudste Maria-gebed uit de kerken van Oost en West. Het dateert uit de 3e eeuw. 
 
Noveengebed (9 dagen achter elkaar te bidden) om bescherming tegen het coronavirus 
 
O goede Moeder, Onze Lieve Troosteres der Bedrukten. 
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon. Daarom 
komen wij vol vertrouwen tot u en wij vragen door U aan de Heer: Bevrijd ons land van de 
Corona-epidemie, genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen. Geef 
wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig weer kunnen samenkomen om ons 
geloof te vieren. Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet. Geef ons 
hoop waar wij het niet meer zien zitten, geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen, 
geef ons licht waar het donker is. Maria, bescherm ons en onze dierbaren, geef ons 
overgave aan de wil van de Vader en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon. Amen 
 
Lofzang van Maria (Lc. 1, 46-56) 
 
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. 
   Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: 
   van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 
Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 
de Machtige, groot is zijn Naam! 
   Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen 
   voor ieder die Hem erkent.  
Hij doet zich gelden met krachtige arm, 
vermetelen drijft Hij uiteen; 
   machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 
   eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; 
behoeftigen schenkt Hij overvloed, 
maar rijken gaan heen met ledige handen. 
   Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, 
   zijn milde erbarming indachtig; 
zoals Hij de vaderen heeft beloofd, 
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. 
   Eer aan de Vader en de Zoon 
   en de Heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.  



44 

 

MOESELKEPELKE 
 

Ut laeve es net wi-j zwokke, haarder, hoeëger en sneller op en nieër 
Mer heej ving ich röst beej de mam van oeës Leevenhieër 

Ich staek un kaerske op in de hoeëp op gelök 
En baej un gebed as stuuën inne rök 

In ut Moeselkepelke klein en stil 
Dao zieët un echtpaar “Jao ich wil” 

In ut kepelke kleenktj ut aafscheît dek zwaor 
Mer ut kepelke zuût alles jaor nao jaor 
Ut zwert van un kist, ut wit van un kleît 

Ut Moeselkepelke daeltj leef en leît 
Unne lach en un traon ligge heej docht beejein 

Ut Moeselkepelke stieët oeëpe vör ederein 
 

Erik Fikken 
 
 


