
Uitnodiging boekpresentatie 

DE ZIELVAN 
Catharina

Graag nodigen we je uit voor een bijzonder 
moment in ons leven. Begin maart komt 
namelijk ons boek “De ziel van Catharina” 
uit. We presenteren ons boek op een aantal 
momenten in maart:

• Op 5 maart op Landgoed Zonheuvel 
in Doorn, waarbij we het eerste 
exemplaar aan rabbijn Soetendorp 
overhandigen.
• Op 19 maart in de Koningkerk in 
Voorburg tijdens de high-tea.
• Op 26 maart in de Synagoge 
in Middelburg, in het bijzijn van 
opperrabbijn Jacobs.
• Op 27 maart in de Jachtlaankerk in 
Apeldoorn.

We nodigen je van harte uit om hierbij 
aanwezig te zijn. 

Kan je niet aanwezig zijn, maar wil je wel graag een exemplaar van ons boek 
kopen? Je kunt nu alvast één of meerdere exemplaren reserveren. Begin maart 
sturen we deze dan naar je op. 

Reserveer nu vast jouw exemplaar en/of meld je aan voor één van onze 
boekpresentaties. 

Klik hier voor het formulier  Werkt de link niet? Kopieer en plak dan deze 
url in je zoekbalk: https://forms.gle/kq4gnijDzqdAE19fA

Betalen
Betaling is achteraf. We voegen een briefje toe in het boek met een betaalverzoek. 
Gelieve dit dan zo spoedig mogelijk over te maken. Kosten van het boek zijn €22,95 
(exclusief verzendkosten). 

Over het boek ‘De ziel van Catharina’

Het boek ‘De ziel van Catharina’ gaat 
over de onderduikperiode van mijn 
moeder en mijn oma Catharina Keizer. 
Op 15-jarige leeftijd in 1942 moest zij 
onderduiken. Ternauwernood ontkwam 
ze als joods meisje aan de eerste 
razzia’s. En dat niet alleen. Ze moest 
een ander mens worden. Telkens weer 
moest ze zich aanpassen. Zo kwam 
ze ook in aanraking met de kerk en 
het christelijk geloof. De gevolgen 
daarvan waren enorm voor de rest van 
haar leven. Wij gingen op zoek naar 
die gevolgen, niet alleen bij Catharina, 
ook bij haar kinderen, kleinkinderen 
en zelfs haar achterkleinkinderen. 
De verhalen die uit onze zoektocht 
zijn voortgekomen, zijn ‘geweven’ 
in het aangrijpende verhaal van 
Catharina’s onderduikperiode. Samen 
laten ze zien dat onze joodse ziel 
diep in ons verankerd zit. Elke dag zijn wij ons ervan bewust dat ons bestaan niet 
vanzelfsprekend is. Zonder Catharina’s moed en doorzettingsvermogen waren wij 
er niet geweest. Dit besef zit diep in ons. Niet alleen door de littekens van de oorlog 
die we met onze geboortes hebben meekregen. Ook door het bloed dat vol passie 
en levenslust door onze aderen stroomt. Het is onze joodse ziel.

ZOON HARRY SMIT EN KLEINDOCHTER JUDITH BOEKEL SMIT

LANDGOED 
ZONHEUVEL 

In het bijzijn van 
rabbijn Soetendorp

5 maart
14.00-17.00 uur

Amersfoortseweg 98 
Doorn

KONINGKERK 
VOORBURG

High tea- boekpresentatie

19 maart
14.00 – 17.00 uur

Bruijnings 
Ingenhoeslaan 4 

Voorburg

SYNAGOGE 
MIDDELBURG

In het bijzijn van 
opperrabbijn Jacobs

26 maart
Aanvang 14.30 uur

Herenstraat 14
Middelburg

BOEKPRESENTATIES

JACHTLAANKERK 
APELDOORN

27 maart
Aanvang 20.00 uur

Jachtlaan 143 
Apeldoorn

DE ZIELVAN 
Catharina

https://forms.gle/kq4gnijDzqdAE19fA

