
WILLY HAGEN-DIJKHOFF 
c~ .tl ons ar ~ •t:n ~~•erbe.ste 
vrouw ~n moe-d~r J-.111 n.1m h.au ~fogen 
de engelen hau ten P .. r.adaJ ze: gele1den. 

Vergeet ze n&eC dte, .al hcur Ie\ en, 
i~ God en piH:ht ~ctruvw lteble,·en: 
dte man en "mJ. dae m.a.lg en vriend 
tOt \uorhecld heeft en trum.t gediend; 
die beter l.anJ IJ llt~etreJen, 
alwa.u J:IJ U verl(ecc le nu~t 
en bidt \'O<lr hur, eens weder :ti et. 

G. Gezelle . 



Ter godvruchtige herinnering aan 

WILHELMINE HILDEGONDA DIJKHOFF 
Ecbtgenootc van 

J. J. HENRI M. HAGEN 
geboren te Helmond 26 Aug. 1901, voor
zien van de H .H. Sacramenten der Ster .. 
vonden. overleden 18 Nov. 1940 en be-

graven 21 Nov. d. a. v. op het R.K. 
Kerkbof te De Bilt. 

Zij was een allerliefste echtgenoote en 
moeder en ging na een kortstondige ziekte 
menschelijkerwijs. al te spoedig heen. 

Liefdevol en trouw stond zij haar ee-ht .. 
genoot in alles ter zijde en was zijn on .. 
misbare steun. Voor de kinderen w-.s zij 
een teedereen zorgvolle moeder, die ben 
prijzend en vermaneud opvoedde in de 
vceeze des Heeren. 

Beproeving en tegenslag, die haar niet 
bespaard bleven, droeg zij als de sterke 
vrouw der H. Schrift en volgde haar levens .. 
weg met blijmoedig optimisme. 

In het parochieleven leefde zij tntens 
mede, gaf haar persoon voor vele goede 
werken, vooral voor de armen, met wie 
zij meeleefde en liefdevol omging. 

Het geheim van haar welbesteed e n 
weldadig leven was haar groot geloof en 
blijde opgewektheid. het kenmerk der kin
deren Gods. 

Geljefde echtgenoot en kinderen, 't viel 
U eo mij zwaar van elkaar te scheiden i 
Gods H. Wil geschiede en zij geprezen; 
Zijn genade sterke U; bidt voor mij, blijft 
mijn woord en voorbeeld steeds lndachtigi 
we hopen in den Hemel onaf"beidelijk 
weer vcreenigd te worden. 


