


t Dankbaar gedenken wij 

Jan Game 

echtgenoot van Corry Siemerink 

• 8 augustus 1925 
te Weerselo 

t 18 juni 1997 
te Enschede 

Wij hebben afscheid van Jan genomen 20 juni in 
de St. Plechelmusbasiliek en hem daarna bege
leid naar het crematorium te Almelo. 

Jan wilde nog zo graag leven! Er was ook nog 
zoveel dat het leven voor hem meer dan de 
moeite waard maakte: Corry, het gezin, Qu1ck, 
de collectanten. Een man met wilskracht, enthou
siasme en een groot verantwoordelijkheids
gevoel. Jan moest altijd wel wat om handen heb
ben. Voor hem was de onderlinge band in het 
gezin van groot belang. Een trouw man. Een va
der die kind kon zijn onder Zijn kinderen. Verras
send en plezierig. Maar ook een vader met wiens 
wil niet te spotten viel. Een vader die je uit de 
tent kon lokken en soms moeite had met veran
derende tijden en veranderende mensen. Een 
sfeerbepalende spil in ons midden. 
Jan heeft veel van de wereld gezien, vanwege 

z'n werk bij Signaal. Een techneut in hart en nie
ren, die echter ook temidden van andere cultu
ren waarden ontdekte die medebepalend zijn ge
weest voor zijn leven. Het maakte hem meer ge
voelig voor waarden als saamhorigheid, onder
linge betrokkenheid en zorg. 
Mogelijkerwijs is de wijsheid die hij eens opdeed 
op z'n levensweg hem ook van dienst geweest 
toen hij zelf geconfronteerd werd met ziekte en 
een naderend einde. Het is een moeilijke maar 
ook goede tijd geworden. Samen hebben wij het 
mogen doen, tot het einde toe. Zo lang mogelijk 
bleef hij onafhankelijk en belangstellend. Jan 
wilde leven! ... maar hij nam, toen het niet an
ders meer kon, ook bewust afscheid van alles 
en iedereen. In vrede heeft hij zijn leven temid
den van ons afgesloten en in Gods hand over
gegeven. Moge Jan bij zijn Heer thuis zijn in Zijn 
Licht en Liefde. 

Jan, Pa, Opa, bedankt voor wie je was en voor 
al hetgeen je ons gegeven hebt!" 

Voor uw meeleven en belangstelling betuigen wij 
onze oprechte dank. 

Corry Game-Siemerink 
Kinderen en kleinkinderen 


