
Je bent niet dood - de Heer heeft je geroepen bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis;
je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken, je hebt ze nu - want je bent veilig thuis.

Je bent niet dood - je mag voor eeuwig leven, je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet.  God zal je geven een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd.
Je bent niet dood.  Maar ach, ik zal je missen zoals een mens de meest-geliefde mist.

De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen en ik geloof: God heeft zich niet vergist...

János en Kathy Králik - Sebö,
Kathy en Jozef,

Kata en Thomi,
János en Monni,

Fanny,

Louis en Alida Van den Bergh - Králik,
Astrid,

Sarah en Lexi,
Imre en Elke,

Victor, Tibo en Daan,
David,

Alexander Králik,

Martha Králik,
Alex,
Vincent en Manon en kinderen,
Cordon en Esther en kinderen,

Jacques en Esther Rutten - Králik,
Jess en Danielle,

Joshua,
Dorian en Dorien,

Elora,
Eli en Britt,

Imre Králik,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

haar schoonzussen, neven en nichten

melden met diepe droefheid het overlijden van

mevrouw

Margaretha Kuiper
Margit Bán

weduwe van de heer

János Králik

geboren te Mezötúr (Hongarije) op 7 april 1919
en overleden in WZC Pniël te Pulderbos

op zaterdag 17 november 2018.

De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden op vrijdag 23 november 2018 om 9 uur

in de aula Aster van het crematorium Pontes,
Jules Moretuslei 2 - hoek Legerstraat te Wilrijk.

Samenkomst in de wachtzaal voor voornoemde aula vanaf 8.45 uur.

Aansluitend zullen wij Margaretha begeleiden naar haar laatste rustplaats
in het familiegraf op de begraafplaats van het Domein Schoonselhof.

Bijzondere dank aan Dr. Kempeneers en heel het team 
van WZC Pniël voor de goede zorgen.

Rouwadres: Fam. Králik - Kuiper
         Kioskplaats 48- 50, 2660 Hoboken.

Online condoleren: www.gielis-veremans.be 
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