
Wij willen u vragen één bloem mee te nemen en deze bij Cathalijne te leggen.

Cathalijne heeft de wens uitgesproken een aantal goede doelen steunen. Hiervoor 
zijn collectebussen aanwezig. Indien u niet in de gelegenheid bent aanwezig te zijn 
kunt u een vrijwillige gift overmaken naar één van onderstaande goede doelen.

De goede doelen waar Cathalijne zich verbonden mee voelt zijn:
stichting MS Remedies opgericht door Cathalijne NL61 RABO 0115 1665 72 
stichting Natuurlijk Welzijn www.natuurlijkwelzijn.org NL24 INGB 0003 5030 34
stichting Vaccinvrij www.vaccinvrij.nl NL39 TRIO 0338 5378 72
Bertramproject Zambia www.bertramproject.be BE66 0634 0307 4643 
Metropole Orkest  www.mo.nl NL30 ABNA 0436 8765 74

Er is een online condoleanceregister ingericht waar u een herinnering kunt 
plaatsen en uw medeleven kunt betuigen. U vindt hier ook meer informatie over 
de uitvaart. Hiervoor gaat u naar www.hermanbakker.nl en logt in met de naam: 
Cathalijne Zoete en plaatsnaam: Deventer.

Indien u een opname van de crematieplechtigheid wenst te ontvangen kunt u 
2,50 euro overmaken op het rekeningnummer van de stichting MS Remedies 
o.v.v. uw gegevens. U krijgt de opname dan thuisgestuurd.



This painting was created in 2002 by someone who was inspired by his 
deceased love who had been very sick. In the painting you find the cross we all 
carry, symbolising unconditional love. If an illness, the pain and suffering are 
understood, then the way is open to real healing. So this painting is in fact 

a soul symbol for us all. In the top, barely visible, is a white rose which means 
I am Worthy of You.

Dit schilderij is in 2002 gemaakt door iemand die geinspireerd werd door zijn 
overleden geliefde die langdurig ziek is geweest. In het schilderij vindt u het 

kruis dat wij allemaal dragen, symbool voor onvoorwaardelijke liefde. Als een 
ziekte, de pijn en het lijden volledig worden begrepen en geaccepteerd, staat 
de weg open voor ware genezing. Dus dit schilderij is in feite een symbool op 
zielsniveau voor ons allemaal. Bovenaan, nauwelijks zichtbaar, is een witte 

roos, wat betekent dat ik U waardig ben.

met dank aan Wim Roskam

“You are never alone or helpless, 
the force that guides the stars, guides you too”

Spiritual Master P.R. Sarkar

‘’The purpose of life is to serve. 
To serve is to make others happier and healthier’’

Master Zhi Gang Sha

Ontroerd door de moed en de kracht waarmee zij tot het laatst toe heeft 
geleefd, geven wij u kennis dat moe en verlangend naar het einde is heen- 
gegaan onze dochter, zus en schoonzus

Hester Cathalijne Zoete
* Gouda, 27 december 1962 † Deventer, 5 september 2018

Zij heeft 20 jaar lang de ziekte MS, waarvan je niet kunt winnen, dapper 
gedragen. Zonder nieuwe uitdagingen uit de weg te gaan heeft zij gevochten 
met alles wat in haar was. Ook heeft zij jarenlang niet reguliere informatie 
over MS verzameld en uitgedragen.

 Truus Zoete - van Blitterswijk en
 Hans Zoete in liefdevolle herinnering

 Casper en Ingrid

 Roelant en Marjan

Correspondentieadres:
Casper Zoete, De Lits 24, 8939 BX Leeuwarden

Cathalijne is thuis. Daar is gelegenheid om afscheid van haar te nemen. Neem 
voor het maken van een afspraak contact op met Bart Kist (06-57540423) of 
Esther Smit (06-21835116).

De crematieplechtigheid, waarvoor wij u uitnodigen, heeft plaats zaterdag 
8 september om 15.00 uur in aula De Hanze van crematorium Steenbrugge, 
Raalterweg 29 te Diepenveen.

Voor aanvang van de plechtigheid is er tussen 14.40 uur en 14.50 uur tevens 
gelegenheid om afscheid van haar te nemen.

Na de plechtigheid ontmoeten wij u graag in het restaurantgedeelte van het 
crematorium om samen nog meer mooie herinneringen te delen.


