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Ter dankbare herinnering aan 

ELISABETH MARIA CATHARINA BOTIER 
weduwevan 

JOHANNES CORNELIS GOVERS 

Zij werd op 20 februari 1893 te Groningen geboren. Na 
een welbesteed leven is zij op 19 juni 1989 in het 
bejaardencentrum "Scholtenhof" te Oldenzaal over
leden. Biddend hebben wij op 23 juni afscheid van haar 
genomen in de H. Antoniuskerk te Oldenzaal en haar 
daarna ter ruste gelegd op het kerkhof aldaar. 

Aan de 96 jaar die zij in ons midden mocht zijn, houden 
wij dankbare herinneringen over. 
ZiJ was een lieve moeder en oma, die ons altijd met veel 
zorg en belangstelling heeft opgevoed en omringd. Tot 
op het laatst was zij gelnteresseerd in en bezorgd voor 
ons wel en wee. Als spil van ons gezin heeft zij, samen 
met vader en opa, voor een hechte gezinsband gezorgd. 
Ook anderen mochten rekenen op haar warme belang
stelling. Velen heeft zii met blijmoedige raad en daad biJ
gestaan. Met mensen 1n haar omgeving stond zij dan ook 
op goede voet. 
Zij was gesteld op haar zelfstandigheid. Wat zij zelf kon 
doen, deed zij zelf. Zij was wat dat betreft met graag 
aangewezen op de hulp van anderen. 

Zij was ook een vrouw die graag "bij-de-tijd" wilde biUven. 
Ontwikkelingen in politiek en samenleving volgde ZIJ met 
grote interesse. Zij liet zich daarbij kennen als een vrouw 
met een duidelijk eigen mening, waar zij niet gemakkelijk 
van was af te brengen. Zij stond pal voor wat zij dacht dat 
goed was. 
Een belangrijke plaats in haar leven werd ingenomen 
door het geloof. Zij liet zich daarin vooral leiden door een 
grote verering voor Maria en door de waarden en normen 
waarmee zij was opgevoed. In haardiepe geloofvond zij 
de kracht om in haar leven vreugde én verdriet te dragen. 
Oe laatste jaren begon de ouderdom steeds duidelijker 
zijn tol te e1sen bij haar. Maar gesterkt door haar geloof 
en gezegend als zij was met een ijzeren wil, wist zij er 
altijd weer boven op te komen. Oe laatste maanden 
echter, begon haar wilskracht plaats te maken voor een 
groeiend verlangen naar eeuwige rust; een verlangen 
om in Gods Vaderhuis herenigd te worden met haar 
man, en haar dochter Dien. 
Na 17 jaar zeer liefdevol verzorgd te zijn op 
"Schcltenhof" is zij, in vrede met zichzelf en met God, 
van ons heengegaan. 
Lieve moeder en oma, u was een toonbeeld van goede 
zorg en belanQstelling voor ons. Moge uw goede voor
beeld en uw diepe geloof ons altijd bijblijven en ons tot 
navolging inspireren. Wees samen met vader en Dien, 
onze voorspraak bij God. Bedankt voor alles. 

Rust in vrede. 
Voor uw blijken van medeleven en belangstelling bij het 
overlijden van onze lieve moeder en oma, zeggen wij u 
hartelijk dank. 

kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


