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Je hebt gevochten voor het leven 

en was nog zo graag gebleven. 
Wat wij van jou hebben kunnen leren 
is ons eigen leven beter te waarderen. 

Dankbaar denken wij terug aan 

Gerrit Golbach 

echtgenoot van 

Santje Moleman 

Hij werd geboren op 19 augustus 1926 te Volthe, 
daar leefde en woonde hij 66 jaar waarvan 37 jaar 
met zijn vrouw Santje. 
Op 11 februari 1993 overleed hij thuis, de plaats 
die hij zo lief had. 
Op 15 februari 1993 hebben wij hem ter ruste ge· 
legá op liet r.k kerkhof te Rossum. 

Hij was een man vol arbeidslust en arbeids 
kracht Na eerst te zijn begonnen als boeren· 
knecht moest hij zijn land 3 1aar gaan dienen in 
Indië Bij terugkomst kon hij gaan werken bij de 
A.B.T.B. te Rossum. Hier maakte hij 40 dienstja
ren vol. 

Tijdens zijn werk genoot hij van het contact rrt t 
de mensen. Helaas mocht hij daarna maar kort 
genieten van de V. U. T. 
Naast zijn werk was zijn grootste hobby de boer 
derij. Met grote inzet bouwde hij same.~ met z1jr 
vrouw vanuit het niets zijn eigen bedn1f op 
Niets weerhield hem ervan zijn boerdenJ ,,, st" d 
te houden, ondanks allerlei wetten en rPgr .• 
waar hij veel moeite mee had. 
Hij hield van zijn vee, de natuur en zijn honc10,.. 
Dankbaar was hij voor de hulp van andereri 
Met pijn in zijn hart heeft hij moeten toez1~r O t 
zijn lichaam niet meer de kracht had om zijn vee 
te verzorgen en dat hij geen tijd meer kre.e9 om 
van zijn kinderen en kleinkinderen te gemeten 
Hij was moe gestreden 
De rust die hij zichzelf met gunde heeft God her 1 

nu opgelegd. 
Niemand deed tevergeefs een beroep op herr jll 
kon altijd op hem rekenen. Zo lal hij altijd in onle 
herinnering blijven voortleven, hij was een voor 
beeld voor ons allen. 

Bedankt voor alies. 

Voor de vele blijken van belangstelling op welk•J 
wijze dan ook ondervonden tijdens ~ijn. ziekte en 
medeleven na het overlijden van m11n heve zorg 
zame man, vader en opa, zeggen wij U onze 
oprechte dank 

Familie Golbach. 


