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In dankbare herinnering aan 

Johannes Henricus Gerardus Antonius Golbach 
"Henk" 

Geboren te Lonneker op 13 december 1928 
en overleden te Enschede op 13 januari 2015 

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren. 

Vader werd geboren als oudste zoon in een gezin met 8 kinderen. 
Hij groeide op aan de Broekheurneweg waar zijn vader en moeder een 
kruidenierswinkel hadden Zijn zussen bestempelden hem als een knappe 
goed geklede vent en een flierefluiter. Na de Mulo ging hij werken als ko
lenboer met het idee om deze zaak later over te nemen. Echter in 1947 riep 
de dienstplicht en werd hij voor twee en half jaar uitgezonden naar Indië. 
Hij was toen 18 jaar oud. 
Toen hij In 1949 terugkeerde uit Indië werd hij door de hele buurt verwel
komd met een grote boog waarin een spiksplinternieuwe fiets hing. Daar 
had Betsie Libbers voor gezorgd. Zij had samen met haar vriendin hiervoor 
geld ingezameld. Hij kende Betsie toen al aangezien hij al een aantal jaren 
bevriend was met haar oudste broers. Hij voelde zich erg thuis bij de familie 
Libbers maar vooral Betsie was erg interessant, er bloeide iets moois op 
tussen die twee. Betsie werkte in de confectie en vader stond haar iedere 
dag op te wachten om haar naar huis te brengen. In 1955 werd deze liefde 
beklonken met een huwelijk. Vader solliciteerde bij de NS als conducteur en 
werd aangesteld in Amsterdam. Een voordeel hiervan was dat ze hun eigen 
huisje kregen in Amsterdam want vader en moeder woonden toen nog, 
samen met de inmiddels geboren Wilma, bij opa en oma Libbers in huis. 
Zij gingen wonen in Amsterdam West. Hans en Erik werden geboren. Maar 
moeder kon echter niet wennen en kreeg heimwee. In 1964 keerde de fa
milie Golbach, met inmiddels 3 kinderen, terug naar Enschede. Vader werd 
overgeplaatst naar Enschede. Het huis aan de Lijsterstraat 144 werd be
trokken. Peter en Marlies werden geboren, het gezin was compleet. Nooit is 
het huis voor ons gezin te klein geweest. Er werd getafeltennist en gesjoeld 
op de eettafel en vooral veel buiten gespeeld. De keiharde rockmuziek uit 
de veel te grote installatie van Hans was ook geen enkel probleem. 
Een sociaal leven werd opgebouwd in Enschede. De jongens werden aan
gemeld bij de voetbalvereniging EMOS. Onze vader was zeer betrokken bij 
deze club. Hij werd voorzitter van de supportersvereniging. EMOS was zijn 

lust en zijn leven. Hij wierp zich op als quizmaster, organisator van kaart
toernooien en werd prins carnaval. Bovenal de mensen bij EMOS waren 
hem lief en dat heeft hem vele vrienden opgeleverd. 
Van de personeelsvereniging van de NS, genaamd GUNIA (gezell ige uren 
na ingespannen arbeid) is hij zijn hele leven lid geweest. Vooral bij de vrij
dagavond kaart sessies was hij een graag geziene gast. Maar het kaarten 
bleef niet beperkt tot de vrijdagavond. Hij kaartte met zijn zwagers bij oma 
Libbers en met zijn maatjes bij café Marinus, Gunia en EMOS. Kaarten was 
zijn lust en zijn leven. Ook thuis met de kinderen werd er flink gekaart, 
vaak met het mes op tafel, voor centen en stuivers. Er werd de kinderen 
nooit een overwinning gegund, je moest er voor strijden. Zijn motto was, 
als je wat wilt bereiken dat moet je er wel wat voor doen. Hij was een 
echte familieman, zo waren wij regelmatig te vinden bij het Buurse meertje, 
omleidingskanaal, Lutterzand etc. Helemaal fantastisch vonden wij het als 
we mee mochten naar zijn werk, dan mocht je de hele dag mee in de trein. 
Het waren soms roerige tijden aan de Lijsterstraat met al die opgroeien
de pubers maar het is hen gelukt (om in NS termen te blijven) ons op 
het juiste spoor te krijgen. Nadat de kinderen allemaal de deur uit waren 
werden feestdagen nog steeds gezamenlijk gevierd. Familie-uitjes waren 
belangrijk. Vakanties in Oostenrijk, weekendjes Noordwijk etc. Vader was 
een toegewijde opa. Hij vertelde de mooiste verhalen die altijd voor waar 
werden aangenomen door de kleinkinderen. 
Ook na zijn pensioen had vader tijd te kort. Samen met moeder had hij de 
hele week ingevuld. "Maak van iedere dag een feestje", was zijn motto. Hij 
was erg zorgzaam voor Betsie en is altijd heel gelukkig met haar geweest. 
Toen wij hem twee weken geleden vroegen of hij het leven met Betsie zou 
wi llen overdoen antwoordde hij zonder te aarzelen "jazeker". Op 7 januari 
2015 waren vader en moeder 60 jaar getrouwd. Hij was oprecht blij dat hij 
dat nog mocht meemaken. Het belang van een hecht gezin werd ons op het 
laatst nog even duidelijk gemaakt. Ons werd vriendelijk verzocht "Het spul 
bij elkaar te houden" ook na zijn dood. Hij was trots op zijn gezin. 
Toen de diagnose kanker werd gesteld was hij echt teleurgesteld. Hij wilde 
zo graag blijven leven. "Als je dood bent maak je niks meer mee", zei hij. 
Hij hield van het leven. 
Wij verliezen in hem een geweldige echtgenoot, lieve vader, super opa maar 
bovenal een grote vriend! 

Wij bedanken u voor uw belangstelling en of aanwezigheid. 

Betsie Golbach-Libbers 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


