
Dankbare herinnering aan 

FREDERIK JOHANNES GOLBACH 
echtgenoot van 

Johanna Aleida Groeneveld 

f-lij werd geboren 26 januari 1892 te Dene
kamp en stierf, gesterkt door het Sacrament 
van de zieken, 28 januari l 9î3 te Oldenzaal. 
Bij zijn Uitvaart op 31 januari d.a .v. vierden 
wij de Eucharistie. gelovig herdenkend de dood 
en opstanding van onze Heer. Daarna hebben 
wij het lichaam van vader begraven op het 
r .k. kerkhof van Oldenzaal. 

Rustig is onze- goede man en vader ingeslapen 
nd zijn 81 e verjaardag. 
Liefdevolle %orgzaamheid voor zijn vrouw en 
groot gezin kenmerkte zijn leven. Bidden en 
werken was zijn lcvensdevies. Hij leefde ge
lukkig in zijn gezin en met inzicht en wijs 
beleid ging hij zijn kinderen voor. 
Steeds kleiner werd het gezin. De een na de 
ander verliet het vertrouwde huis, om zelf een 
nieuw gezin te sticht<'n. 
Samen met zijn dierbare vrouw genoot hij 
van de rust van de oude dag. Toen de k wa
len kamen, werd hij liefdevol door ziin vrouw 
en kinderen verzorgd. 
Dankbaar was hij, dat hij zijn 40-jarig huwe
lijksfeest nog kon meevieren. 
Toen de volheid der jaren voor hem gekomen 
waren, kon hij rustig en tevreden zijn hoofd 
neerleggen en met de oude Simeon bidden ; 

.Uw dienaar la"t Gij, Heer, nu naar uw woord 
in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw 
Ht-il aanschouwd, dat Gij voor alle volken 
bt-bt bereid". (Luc. 2, 29-31) 
Liel'e man en vader, wij willen n danken voor 
uw voorbeeld van ijver en toewijding, van 
harde arbeid en zorgvolle liefde voor ons allen. 

Moge bij nu rusten in vrede. 

Voor uw deelneming ondervouden bij het 

overlijden van miJ lievt- man. onze zorg

zame vader en opa, beluigen wij U onze 

hartelijke dank. 
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Kinderen, Behuwd

en Kleinkinderen 

Oldenzaal, januari 1973 
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