
Dankbare herinnering aan 

Elisabeth Charlotte Adelheid Hermsen 

trouwe echtgenote van 
Albert Bootsma 

Z ij werd geboren op 25 juli 1929 te 
Tjiniroean op Java (Indonesië) en over
leed na het ontvangen van het Sacra
ment der Z ieken, thuis aan de Clematis
straat te Denekamp op 18 februari 1994. 
We hadden haar 22 februari voor het 
laatst in ons midden tijdens de viering 
van de H. Eucharistie en hebben haar 
daarna begraven bij haar mede-gelovigen 
op het kerkhof van de St. N icolaaspa
rochie te Denekamp. 

Lotte was een sociaal bewogen vrouw, 
die altijd dienstbaar in het leven wi lde 
staan. Zij was er voor anderen. Zo 
heeft ze 17 jaar lang haar leven in dienst 
gesteld van de Stichting Welzijn Oude
ren in het M ichoriushuis te Oldenzaal. 
Haar vrije tijd stelde ze ter beschikking 
van de plaatsel ijke E.H.B.O. en het Rode 
Kruis. Ook had ze veel zorg voor Beppe 
Bootsma in het verpleeghuis in Sneek. 
Daarom zal ze in haar leven geleden 
hebben, wanneer ze ervaren moest dat 
mensen elkaar onrecht aandoen. Haar 
verblijf in het Jappenkamp in Indonesië 

heef t ze heel haar leven met zich mee
gedragen. Meerdere keren heeft ze in 
haar leven het kruis ontmoet en is het 
niet uit de weg gegaan. Het zwaarste 
!<ruis is haar slopende ziekte geweest 
met het vooruitzicht dat ze haar man 
Albert , met wie ze 15 jaar lief en leed 
gedeeld heeft, al/een moest laten. 
De warme belangstelling en het hartelijk 
meeleven van vele mensen heeft haar in 
deze moei lijke periode van haar ziekte 
bij zonder goed gedaan. Daarom was het 
haar uitdrukkelijke wens om na haar 
dood begraven te worden in de nabijheid 
van deze goede mensen. 
Nu er een eind is gekomen aan dit wel
bestede leven kunnen w ij niet geloven 
dat al les wat zij voor ons gedaan en be
tekend heeft nu verloren is en voorbij. 
God zal zich over haar ontfermen, temeer 
omdat Hij een bijzondere plaats had in 
haar hart, ook al liep ze hier niet mee te 
koop. Lotte was een rel igieuze vrouw, 
die in een innig konkakt met haar Heer 
daarboven in l iefde met ons verbonden 
bl ijft. 

Lotte, rust in vrede en bl ijf bij God aan 
ons denken. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bij 
stand, bid voor ons. 


