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Moeder Maria, bescherm ons ..... . 

Zo bidden we voor 

HERMINA JOSEPH INA BIJEN 

echtgenote van 

Gerhardus Antonius Marinus Game 

Zij werd geboren op 4 februari 1932 te Bor
ne en is overleden op 25 mei 1982 te Henge
lo(O). 

Mama is niet meer bij ons. Ze is nu in het 
land van vrede en vreugde. Dat hopen we zo 
voor haar, nu we verdrietig zijn omdat ze in
eens stil geworden is. 
Het gebeurde in de stilte van de avond. Het 
geheim van haar dood. Het was op de elfde 
verjaardag om 23.30 uur van Melanie. Ze 
heeft dat nog meebeleefd. Ze wist ervan en 
dat was haar laatste zorg voor ons: Gerrit, 
haar man, Rob, Nlcolé en Melanie ..... 
Wat heeft zij altiJd met ons meegeleefd, zo· 
lang ze kon. Een lieve moeder vo l zorg en 
aandacht en liefde .... Het was voor haar een 
zeer zwaar kruis te moeten ervaren dat ze 
ongeneselijk ziek was en dat ze nu zo vroeg 
afscheid moest nemen van haar man en haar 
kinderen. De laatste anderhalf jaar is die 
zorg en dat kruis haar deel geweest. 

Samen met haar zochten we naar de zin 
hiervan en je voelt je zo machteloos klein 
tegenover het geheim van lijden en dood van 
haar en van alle mensen in onze wereld. 
Ze voelde de kracht van Jezus' Kruis in ver
bondenheid met Hem in de sacramenten die 
ze ontving. Hij heeft haar niet losgelaten, en 
dat doet Hij nu ook niet met ons, want Hij 
is een Goede Herder die waakt over ons, 
over Gerrit die zoveel zorg om haar had, 
over onze drie kinderen: Rob, Nicole en Me
lanie en allen die met haar meeleefden. 

Moeder Maria in deze meimaand, 
bescherm ons 

Zij ruste in vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling tij
dens de ziekte en bij de begrafenis van mijn 
lieve vrouw en onze zorgzame moeder betui
gen wij u onze oprechte dank. 

Hengelo (0), mei 1982. 

G.A.M.Game 
en kinderen. 


