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Ter nagedachtenis aan 

Pater Felicius Wezenbeek 0 . Carm. 
Hij w erd geboren te Halfweg op 18 juni 
1909. Op 2 oktober 1928 legde hij z ijn 
religieuze geloften af als Carmeliet en 
werd op 15 juli 1935 priester gewijd. 
Op 24 januari 1979 werd hij plotseling 
uit d it leven weggerukt. Op 27 januari 
w erd de uitvaartdienst gehouden in de 
Carmelkerk van Zenderen, waarna we 
hem bij zijn medebroeders op het 
kloosterkerkhof te Zenderen hebben 
begraven . 

Felicius was een bijzonder mens. Be
wogen om het lot van zijn medemensen 
kon hij zich tot het uiterste inspannen. 
Dit bracht hem in de oorlog op het 
pad van de ondergrondse beweging . 
Dit maakte hem later tot een zeer groot 
ij veraar voor het lot van de politieke 
gevangenen waar ook ter wereld 
Amnesty Internationa l verliest in hem 
een zeer harde werker, die bij al zijn 
werk zijn eigen zwakke gezondheid vaak 
negeerde. 
Ook op het gebied van de oecumene 
heeft hij zijn beste krachten gegeven. 
De pensioengerechtigde leeftijd bete
kende voor hem geenszins het einde 

van zijn activiteiten . ,, De oogst is groot, 
werklieden zijn er weinig" . was voor 
hem de aanleid ing om blij te zijn met 
zijn officiële benoeming tot pastor van 
de St. Pancratiusparochie in Langeveen . 
Veel heeft hij voor de lijdende en de ver 
drukte mens gedaan. Hij heeft gestreden 
voor hun bevrijding . Daardoor was hij 
vaak op weg om medemensen te helpen 
de vrijheid te vinden . Op de weg is zijn 
leven door een noodlottig ongeva l 
Plotseling afgebroken Moge hij nu zelf 
de vrijheid gevonden hebben bij de 
Heer, die kwam om ons allen te bevrijden . 

Voor uw meeleven bij het overlijden 
van Pater Fel icius zeggen wij u hartel ijk 
dank. 

Zij n medebroeders in de Carmel 
Hertmerweg 46, Zenderen 


