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Wil on Uw herinnering bewaren 

en n uw gebeden gedenken 

JAN FEDDEMA 
echtgenoot van 

RIA LIJDING 
Geboren te Appingedam op 3 november 1914, 
overleed hij m het Canisiusziekenhuis te 
Nijmegen op 15 november 1979. Op 19 no· 
vember d.o.v. namen wij officieel afscheid 
van hem In de parochiekerk van O.L. Vrouw 
Tenhemelopneming te Doetinchem. 
De crematie vond plaats te Arnhem (Moscowa) 

Een niets ontziende ziekte, die wellicht toch 
mee1 schaduwen vooruit wierp dan hl] en 
wij aanvan~elijk vermoedden, velde hem 
Hij stierl op 55-jarige leeftijd, veel te jong 
maar het is niel het aantal jaren dat de 
waarde van 1e:nands leven bepaalt. 
Hij was vertegenwoordiger van beroep, maM 
met name als mens vertegenwoordigde h.j 
kostbare Wdarden. 
Een duidelijke ha'lg naar het oude • dat hij 
overigens niet koesterde omdat het oud was 
• wist hij te combineren met n gezellige, 
'n beetje bourgondische wijze van leven, 
waarbij hij overigens in eigen leven en dat 
van anderen alles wat riekte naar onecht· 
heid, show en komedie verafschuwde. 
Trouw stond bij hem hoog aangeschreven. 
Daarvan weten allereerst zijn vrouw en kin· 
deren, waar hij zo veel van hield en voor 
wie hij zo'n zorg had, en zijn vele vrienden. 
Wat de waard& van vriendschap was heeft 
hij met name ervaren nadat hij zijn ouders 
op zesr jonge leeftijd verloor. 

Zijn geloof, waar'llee hij overigens niet te 
koop l:ep, zal hem niet onYoorbereid hebben 
doen zijn op zijn dood Het zal hem bij 
zijn leven en op zijn ziekbed de no:lige 
kracht hebben gegeven. 
Moge zijn geloof In eeuwig leven ook ons 
m deze dagen, en nog lang daarna, troosten 
en moge het ons de ~racht geven het 
beste dat hem eigen was door te geven. 

Hij ruste in de vrede van de verrezen Heer. 

Voor uw belangstelling tijdens ziJn 
ziekte en uw medeleven ons betoond 
bij het ovarlljc!en van mijn lieve man 
en onze zorgzame vader 

JAN FEDDEMA 

betuigen wij U onze oprechte dank. 

Ria Feddema- Lljdlng 
Kitty en Marco 
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Jan 

Doetinchem, november 1979 


