
Wiljo Hooijmans aan het woord:

Als oudste zoon van een boerengezin ben ik geboren in 1961, in 
het mooie land van Maas en Waal. Als kind genoot ik daar van 
de vrijheid, de mooie natuur, de ondergaande zon en al de 
wonderen die op mijn pad kwamen.
Met mijn oma’s mocht ik vaak mee naar kerken en vooral de 
St. Jan in Den Bosch om kaarsjes te branden. Daar zochten en 
vonden we troost en een licht in de duisternis.

Hoewel ik in mijn leven dikwijls veel verdriet heb gehad wist ik 
dit altijd om te zetten in licht. Mijn hele leven heb ik geschilderd. 
Door grote gebeurtenissen in mijn leven ben ik enkele jaren 
geleden engelen gaan schilderen. Mijn handen en penselen 
dansen op het doek en zo ontstaat dikwijls uit verdriet weer een 
kleurrijk doek. Mensen vertelden steeds dat mijn 
schilderstukken licht brengen in de wereld en troost geven. 
En plots noemde iemand mij ‘De Engelenman’, een titel die ik 
met trots en nederigheid mag dragen.

En nu komen mijn schilderijen op kaarsen en staan dan letterlijk 
en figuurlijk in het licht. 

Dat u er maar van mag genieten en er troost in mag vinden… 
en kracht om altijd door te gaan… en om te accepteren wat er 

Uw toegenegen Engelenman… kunstschilder…

Wiljo Hooijmans

Member of the Bolsius Grouphoogeland-kristen
Kaarsenfabriek Albert Einsteinweg 21, 6045 GX, Roermond

T: +31(0)475 33 20 51 - F: +31(0)475 33 46 10
E: roermond@nl.bolsius.com - I: www.hoogeland-kristen.nl

Exclusief verkrijgbaar bij kaarsenfabriek Hoogeland-Kristen:

Kaarsen, noveenkaarsen, offerlichten en grafichten met afdrukken van schilderijen van Wiljo Hooijmans, ofwel: 

‘De Engelenman’

Member of the Bolsius Group

is…



De schilderijen van Wiljo Hooijmans zijn ook verkrijgbaar 
op andere producten en formaten kaarsen. Gelieve hiervoor 
contact op te nemen met onze afdeling verkoop:

T: +31(0)475 33 20 51
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Dromenreis Eeuwige liefde Wees welkom

Maria van het Heelal Ontvangst Goddelijk licht


