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Mooie en dankbare herinneringen bewaren 

wij aan 

HERMAN HEINRICH 
GERHARDUS GLOERICH 

echtgenoot van 
Johanna Antonia Bartelink, 

geboren te Goor op 11 april 1912. 
overleden te Enschede op 25 april 1987. 

Inzet en toewi1d1ng kenmerkten Henk. zoals velen 
hem kenden. Zorgzaam was h1J voor Zijn vrouw 
Jo en zijn kinderen. Hij genoot van zijn kle1nk1n· 
deren en ook voor de kinderen van Zijn en onze 
vrienden was hij een echte opa. 

Bewonderenswaardig was het gemak waarmee 
hij relaties 11egde en onderhield. De vele klanten 
van "zijn" kruidenierswinkel hebben hiervan ge
tuigd biJ zijn 40-jarig Jubileum, waarbij hij tevens 
een koninklijke onderscheiding mocht ontvan· 
gen. 

De pensionering ondervond hij aanvankelijk als 
een last, maar in de schilderkunst die hij 
• geïnspireerd door zijn broer Frans • 1s gaan be· 
oefenen. vond hij een nieuwe en onu1tputtehjke 
bron. De aquarel die dit in-memoriam siert. is van 
Zijn hand 

Van de moestuin waar hij zo graag was, moest 
hij, door zijn slechter wordende gezondheid. 
node afscheid nemen. Als vanzelfsprekend lieten 
zijn tu1n1erende vrienden hem daarna steeds 
delen in hun eigen oogst. De bloementuin. zijn 
trots, waar hij samen met moeder altijd zo van ge
noot. kon hlJ met veel genoegen zelf blijven ver
zorgen. 

Zijn sociale bewogenheid uitte hij 1n de kerkelijke 
en maatschappehJke functies doe hij 1n de loop 
der jaren heeft vervuld, als zanger in het koor 
waar hij z11n vrouw leerde kennen, als collectant 
in de St. Theres1akerk, als organisator van de 
vastenactie, als lid van de V1ncentiusvereniging 

Minder gemakkelijk maakte hij anderen deelge
noot van zijn eigen zorgen. H11 praatte er weinig 
over en maakte het zichzelf wel eens moeiliJk. 
Veel steun vond hij in z11n geloof Rotsvast ver· 
trouwde h11 op een beter leven na de dood. Toen 
hij het sacrament der zieken ontving. waren wij 
daar voor de laatste keer getuige van. 

Bij Zijn afscheKl heelt hij gezegd: 

"Het was goed om samen te zijn". 

Gedenk hem 1n uw gebeden. 

Voor uw medeleven t11dens de ziekte en bij het 
over/ljden van m11n dierbare man en onze lieve va· 
der en opa. zeggen wi1 u hartelijk dank Het is een 
grote steun voor ons geweest. 

Mevr. J . A. Gloench-Bartelmk 
lunderen an kleinkinderen 


