
Met veel liefde willen wij 
blijven denken aan 

Karel Hendrik van der Zee 
sinds 6 mei 1967 echtgenoot van 

Betsie Oosten. 

Hij werd op 17 februari 1943 te losser 
geboren. Gesterkt door het sacrament 
van de zieken is hij van ons heenge
gaan op 4 oktober 1989. 
Na de Eucharistieviering op 10 okto
ber in de parochiekerk van H. Maria 
Geboorte volgde zijn crematie te Usselo. 

Wij mogen bijna spreken van een me
disch wonder. lngewiJden hadden al 
lang de hoop opgegeven. Maar Karel 
heeft het gevecht aangedurfd met de 
verschrikkelijke kwaal die zich in hem 
openbaarde. Hij vocht voor zijn leven. 
Of beter gezegd hij vocht niet voor 
èlgen leven , maar hij wilde zolang als 
het maar enigszins mogelijk was, bij zijn 
vrouw Betsie, bij Jolanda en haar vriend 
Ewald blijven. In alle rust en in de 
fijne omgeving van zijn eigen huis is 
hij gestorven : toch nog eerder dan 
wij hadden gedacht. Het was een ho
peloze strijd geworden. 

Eerlijk en open als hij was, hadden 
wij alles van te voren kunnen bespre· 
ken, Wij hadden geen geheimen voor 
elkaar. Ook heeft hij het ons niet moei· 
lijk gemaakt, hij bleef opgewekt, ge
noot van alles om hem heen en kon 
waarderen dat mensen zo goed voor 
hem waren. Met veel liefde hebben 
wij het allemaal gedaan. 
Bedroefd en tegelijk tevreden dat het 
lijden niet langer heeft geduurd, geven 
wij hem nu uit handen en leggen hem 
in de handen van God. 
Karel, wat waren wij gelukkig met el
kaar. Wat zullen wij een moeite heb 
ben om zonder jou verder te gaan. 
Maar jij gaf ons het goede voorbeeld 
en dat willen wij nooit vergeten. 

Voor uw meeleven tijdens de periode 
van zijn ziekte en voor uw aanwezigheid 
bij de uitvaart en crematie zijn wij u 
zeer dankbaar. Wij hebben uit uw steun 
veel kracht kunnen putten. 

Betsie 
Jolanda en Ewald 




