


Een dierbare herinnering aan 

Saskia Game - Peterinck 

* 29 juli 1970 t 25 september 2013 

"Hoi mama, hoe gaat ie" 
Dylan 

"Mama wanneer kom je thuis" 
Kevin 

Onze dank gaat uit naar iedereen die ons de afgelopen periode 
heeft gesteund, in welke vorm dan ook. 

Wij vonden het fijn dat u aanwezig was tijdens de afscheidsviering 
van Saskia, mijn lieve vrouw en onze mama. 

Saskia is geboren op 29 juli 1970 in Beuningen als tweede dochter in een 
gezin met vier meiden. 
Ze heeft daar haar lagere school afgemaakt en is later naar de Mavo in 
Denekamp gegaan. · 
In 1983 is ze met het gezin verhuisd naar Denekamp. Haar vervolgopleiding 
was aan de EST in Enschede, afdeling detailhandel. 
Saskia was een warm en betrokken persoon die niet op de voorgrond 
trad, maar voor iedereen altijd een vriendelijk woord had. 
In 1994 leerde ze Marchel kennen, haar maatje. Toen in 2001 en 2003 
Kevin en Dylan zijn geboren was hun gezin compleet. 
Het leven lachte hen toe tot eind 2012, toen er bij haar een melanoom is 
geconstateerd en verwijderd. De vooruitzichten waren goed. Afgelopen 
mei hebben ze met het gezin en hun hond Jim genoten van een prachtige 
vakantie aan zee. Helaas kwam er in juli het vreselijke bericht dat er meerdere 
uitzaaiingen waren. 
Saskia bleef positief en onderging de behandeling met opgeheven 
hoofd. Ondanks alles hebben zij en Marchel hun verjaardag thuis kunnen 
vieren. Nooit heeft ze geklaagd en gevraagd naar het waarom??? Saskia 
heeft gezegd: "Mijn schouders zullen dit wel kunnen dragen". Wat was 
ze blij toen ze het bericht kreeg dat de kuur aansloeg. 
Helaas was dat maar van korte duur. Toen vorige week het nieuws kwam 
dat de kuur zijn werk niet meer deed, was dit het meest teleurstellende 
bericht wat ze kon krijgen. 
Ondanks alles behield Saskia de zorg over anderen. Het is voor ons ook 
niet te bevatten dat zij er niet m eer is. 

Dankbaar zijn wij, dat we je hebben leren kennen zoals je was. 
Lieve Saskia we zullen je heel erg missen en nooit vergeten. 

Marche!, Kevin en Dylan 


