


Met veel Uefde en dankbaarheid willen wij 
gedenken: 

Gerrit Game 

weduwnaar van Hermina, Josephina Bijen 

Gerrit werd geboren op 12 mei 1929 te Hengelo. 
HiJ over1eed op zondag 22 juni 1997. 

Gerrit was een keiharde werker. Samen met zijn 
vrouw Hermien bouwde hij een auton1school op 
welke een begnp werd 1n Hengelo. Hun hart lag bij 
hun rijschool. Te vroeg overleed zijn vrouw 
Hermien wat een enorme klap voor hem was Op 
53-jarige leehiJCI, koos h1J bewust te stoppen met 
werken en te genieten van het leven. Dit deed hij 
met volle teugen. HIJ maakte lange reizen naar 
verre bestemmingen. Afrika, Brazlliê, Nepal; Gerrit 
was een avonturier die open stond voor andere 
mensen en culturen. Gevaar zag hij nooit. Elk jaar 
kwam hij terug op Schiphol met geweldige ver
halen en videobanden. 
Het geluk kwam ook voor Gerrit weer terug 1n z.1jn 
teven. Hij vond m Ida een fantastische levens
gezellin. Z11 vormde het rustpunt in zijn drukke 
leven. Want druk bleef Gerrit. Hij leerde orgel 
spelen. volgde computerles en leerde Ida zijn 
grootste hobby: bnelgen. De dinsdag· en donder
dagavond waren zijn vaste bridge-avonden. Ook 
ging hij tennissen want sporten vond hij belangrijk. 

Hij wist dat dit een pos111eve uitwerking had op 
lichaam en geest. 

Vooral voor Ida en z11n kinderen Rob. Nicolé en 
Melanie stond Gemt altijd klaar. En dat kwam goed 
uit want Gerrit was erg handig en vindingrijk. Of het 
nu gmg om het aanleggen van de tuin, het bouwen 
van een garage, het verbouwen van de video
IMek, niets was Gerrit te moeilijk of te veel. Als het 
goed gmg met de kinderen, ging het ook goed met 
Gerrit. Hij genoot van de onder1inge band tussen 
de kinderen. Hij hield veel van zijn kleinkinderen. 

Gemt was een man van eenvoud. Ook was hij erg 
gelovig. Hij deed zijn voornaam Gerhardus eer aan 
door elk 1aar de Gerhardus processie m Overdinkel 
te bezoeken Wtj zijn dankbaar voor alles wat h~ 
voor ons heelt gedaan en betekend en voor alles 
wat we van hem hebben geleerd Maar wij zijn 
Gemt vooral dankbaar voor die ene videoband met 
mooie henmenngen, die gegnfd 1n onze hoofden, 
altijd onu1tw1sbaar zal blijven en ons onbeperkt 
beelden projecteert ....... wanneer wij dat 
willen. 
Gernt bedankt!! 

Voor uw meeleven en belangstelling betuigen wij 
onze oprechte dank. 

Ida Mollink 
Kinderen en kleinkinderen 


