
Ter dankbare herinnering aan 

FRANCISCUS JOHANNES WEGDAM 
echtgenoot van 

JOSEPHINE JOHANNA MARIA VERBERNE 
Hij werd geboren te Hengevelde 19 sep
tember 1905. Gesterkt door het Sacrament 
der Zieken overleed hij, na een langdurig 
ziekbed, te Enschede 27 augustus 1974. 
Naar zijn uitdrukkelijke wens werd hij 
30 augustus 1974 begraven op het parochie-

kerkhof te Hengevelde. 

"Het onderricht van een wijze is een bron 
van leven.'' (Spreuken 13, 14.) 
Een rijk en welbesteed leven is hier afge
sloten door een weldadige dood. 
Heel zijn leven was gewijd aan de vorming 
en begeleiding van jonge mensen. 
Samen met zijn vrouw heeft hij zijn gezin 
met wijze strengheid geleid en het gevormd 
tot een harmonieus geheel, een tehuis 
voor ieder. 
Meer dan veertig jaar heeft hij zich ge
geven aan het onderwijs als onderwijzer, als 
hoofd, als paedagogisch-didactisch mede
werker en een tiental jaren als zeer ge
waardeerd adviseur inzake benoemingen 
van het Centraal Katholiek Schoolbestuur 
te Enschede. 

Zijn oud-leerlingen zullen zich hem blijvend 
herinneren als de wijze, wat strenge meester, 
die echter nooit van anderen vroeg waarin 
hijzelf niet voorging. 
Zijn collega's en medewerkers zullen dank
baar terugdenken aan de tijd dat zij met 
hem en onder zijn leiding mochten werken. 
Zij spreken vol lof over de sfeer en harte
lijke teamgeest, die hij wist te scheppen. 
Allen zullen ervaren hebben, dat zijn groot 
gevoel voor verantwoordelijkheid en zijn 
volledige inzet voor allen die aan zijn zor
gen waren toevertrouwd ten diepste ge
worteld was in zijn christelijke levensover
tuiging: Hij was zich er ten zeerste van 
bewust maar rentmeester te zijn. 
Wilt allen, die zo dierbare herinneringen 
meedraagt aan deze man en vader, broer 
en opa, collega en vriend, leermeester en 
raadsman God danken en de Heer bidden 
dat voor hem het woord in vervulling mag 
gaan: ,,Goede en getrouwe knecht. ... Ga 
binnen in de vreugde van de Heer" 

(Mat. 25, 23) 

Voor Uw belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze lieve man, 
vader, opa en broer, zeggen wij U hartelijk dank. 

FAMILIE WEGDAM. 
Enschede, augustus 1974. 




