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Je wilde zo graag nog bij ons blijven. 

Je vocht ervoor zo lang je kon. 
Maar deze strijd was niet te winnen. 

Voor ons blijft steeds de vraag: "waarom?" 

In dankbare herinnering aan 

Willy Golbach - Altena 

echtgenote van Jan Golbach 
en moeder van Michel en Irma. 

Op 17 juni 1950 werd zij geboren. 
Op 27 november 1995 is zij overleden. 

Willy; lieve vrouw en moeder. 
Willy groeide op in een gezin met 3 kinderen, 
waarvan zij de jongste was. Zij vond haar 
werk in de verzorging. Op 30 maart 1973 
trouwde zij met Jan. Blij waren ze toen Michel 
werd geboren. Hun tweede kindje werd 18 
jaar geleden geboren, het leefde niet meer, 
samen hebben ze dit verwerkt. Gelukkig 
waren ze toen Irma geboren werd. Kinderen 
waren alles voor haar. 
Ook ziekte binnen het gezin is haar niet 
bespaard gebleven. Willy was een vrouw die 
weinig voor zichzelf vroeg. Ze was blij toen 

ze de kans kreeg om het werk in deverzo rg ing 
weer op te pakken . Na de operatie vorig jaar 
juni leek alles goed te gaan, ze knapte op, 
was vol moed voor de toekomst, al was er 
een zekere angst, waarover ze weinig 
sprak. Afgelopen zomer ging ze voor het 
eerst met het vliegtuig op vakantie en heeft 
ze een onvergetelijke tijd gehad. 
Ze wandelde en fietste graag met de hond 
totdathetnietmeerging. Nadat ze in augustus 
bericht kreeg dat ze ongeneeslijk ziek was 
begon een zware strijd. Ze heeft het Sacra
ment der Zieken in aanwezigheid van Jan, 
Michel, Karen en Irma ontvangen, dit gaf 
haar steun en rust. Ze is een tijdje thuis 
liefdevol verzorgd door familie, maar uitein
delijk moest ze naar het ziekenhuis, haar 
zelfstandigheid moest ze inleveren , hierover 
was ze verdrietig . Dankbaar was ze voor de 
verzorging die ze kreeg , blij was ze met elk 
bezoek van Jan, stil luisterde ze naar de 
verhalen van Michel, Karen en Irma. 
Willy heeft gevochten voor haar leven, maar 
heeft de strijd uiteindelijk op moeten geven, 
waarom? 

Wij danken u voor de belangstelling, het 
medeleven en de steun tijdens de ziekte en 
na het overlijden van Willy. 

Jan, Michel, Karen en Irma 


