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Gedenk in uw gtbeden 

Johannes Frederikus Golbach 
echtgenoot van 

JOHANNA MARIA OUDE HENGEL 
Hij werd geboren op 23 juni 1914 en is 
voorzien van het H. Oliesel overleden op 
10 juni 1986 Wij hebben hem ter ruste ge· 
legd op ' t kerkhof re Rossum Daar wacht 
hij op de verrijzenis. 

Over iedere weg waarop de mens wandelt 
gaat de dood aan zijn zijde. Zonder aan
zien des persoons slaat hij roe. zonder me
dedogen. Te midden van drukke bezighe
den werd vader plotstling door de dood 
overvallen Hli had niet meer de gelegen 
heid om afscheid re nemen van zijn vrouw 
en kinderen waar hij zo zielsveel van hield. 
Altijd was hij bezorgd of het hen wel goed 
genoeg ging. 
Hij was geen man van uitgaan maar zag 
graag dat er mensen bij hem over de vloer 
kwamen om even een praatje te maken. 
Graag werkte hij op het bedrijf met vrouw 
en zoon en schoondochter. stond open voor 
vernieuwingen Hij was zo wijs om tijdig 
de bedrij fsvoering over re geven aan zijn 
zoon en bleef vol liefde en in goede har
monie meewerken. Hij had een ruime be
langstelling voor veel dingen en ook po· 

liriek interessterde hem. Graag keek hij 
naar een voerbalwedS1r1Jd op de TV. Het 
leven ging met aan hem voorbij. De tegen
slagen van her leven wist hij te verdragen 
door n groot op11misme dar zijn voedings 
bodem vond in zijn diep geworteld geloof 
in God. de Schepper en Bestuurder van 
alle dingen. 
Lieve vrouw en kinderen. Ik dank jullie 
voor alle liefde en toewijding die ik van 
jullie heb gekregen Bewaar de goede band 
in onze familie. Treur niet al te zeer. Een
maal zullen we elkaar terugzien bij God 
Ik zal jullie voorspreker zijn. Blijf in JUiiie 
gebed aan miJ denken 
Maria. Moeder van Altijddurende Bijsrand . 
bid voor ons. 

De familie Golbach dankt u allen voor het 
medeleven bij het plotseling overlijden van 
onze dierbare man en vader. 


