
Wij danken u voor uw belangstelling en 
medeleven na het overlijden van 
onze moeder, oma en mijn vriendin. 

Hans en Anita, Jochem, Marleen 
Frank en Germaine 
Heinz Broekhuis 
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Een dierbare herinnering aan 

Hedwig Hering - Vöcking 
weduwe van Willy Hering 

Ma werd geboren op 4 oktober 1933 
in Gronau en is plotseling overleden op 

1 O december 2009 te Losser. 

We hebben afscheid van haar genomen op 
15 december tijdens de Uitvaartmis in de 
O.L. Vrouw van de Heilige Rozenkranskerk 
te Glanerbrug, waarna we haar naar het 
crematorium hebben begeleid. 
1 n het voorjaar van 2010 zullen we haar bijzetten 
in het graf van Pa, wat haar wens was. 

Als jongste van het gezin van vijf kinderen heeft 
ze haar jeugd doorgebracht in het buurtschap 
"Butterland" net over de grens. Tijdens haar 
jeugd hielp ze veel in huis. De weg naar school 
was lang vanaf het ouderlijk huis. Deze weg 
werd lopend afgelegd op klompen. Tijdens de 
oorlog werd er op school meer gezongen dan 
geleerd. Ook deed Ma tijdens de oorlog haar 
eerste Heilige Communie. Na de oorlog ging ze 
aan het werk in één van de textielfabrieken van 
Gronau. Eind jaren vijftig leerde ze Pa kennen 
tijdens het dansen in Gronau. In 1965 zijn ze 

getrouwd, in Enschede voor de wet en het 
kerkelijk huwelijk in Gronau. Wonen gingen ze 
vervolgens in Glanerbrug aan de Bultsweg. Hier 
werden twee zonen geboren. Als gezin leefden 
we eenvoudig maar gelukkig. In de zomervakan
ties deden we vaak dagtochten, met de fiets of 
de trein. In 1992 overleed Pa na een 
ongeneeslijke ziekte. Dit kwam hard aan in het 
gezin. Wat later raakte Ma bevriend met Heinz. 
Samen maakten ze er nog wat van. Jaarlijks 
gingen ze in het voorjaar op vakantie naar de 
Algarve. Ook ging Ma graag met de Zonnebloem 
mee, onlangs nog naar Berlijn. Ma is ook in 
Lourdes geweest. Dit heeft veel voor haar geloof 
betekend. Tien jaar geleden is Hans getrouwd 
met Anita. Van dit feest heeft ze met volle 
teugen genoten. Dolblij was ze met de 
kleinkinderen Jochem en Marleen. Wat heeft ze 
genoten van de dagjes in Rossum waar ze met 
taxi naar toe ging. Groot was haar blijdschap 
toen ook Frank een week geleden zijn huwelijk 
met Germaine aankondigde. Graag had ze dit 
nog meegemaakt. Een aantal weken geleden is 
Ma geopereerd aan haar knie. Het herstel ging 
voorspoedig in het verzorgingshuis Oldenhove in 
Losser. Totaal onverwacht werd ze op 
1 O december getroffen door een hartstilstand 
en bleven wij verdrietig achter. 


