
 

 

 

 

 

 

Echtgenoot van 

Dani Demoulin                                                                                                            

 

Lieve papa en bompapa (opa) van 

An Rysman en Patrick Smits, Benjamin 

Els Rysman en Marc Dierckx, Koen 

Margot Rysman en Thomas Theunis, Georges 

Mathias Rysman en Zoë Baats, Céleste en Alexander 

 

Liefhebbende broer en schoonbroer van 

Ria Rysman en Clem Du Four (†) 

 

Delen mee in dit verlies 

Greet Claeswinnen, mama van An en Els 

de neven, nichten en verwanten 

de families Rysman, Demoulin, Hermans en Heymans. 

  

Met dank aan de directie, het verplegend en verzorgend personeel en de  

vrijwilligers van dagcentrum Cleo te Berchem en WZC Moretus te Berchem voor de 

professionele en liefdevolle zorgen die Herman mocht ontvangen. 

 

Schriftelijk condoleren: 

 Familie Herman Rysman 

            p/a Koh-I-Noor bv, uitvaartverzorging 

 Grotesteenweg 145,   2600 Berchem 

Digitaal condoleren via www.kohinoorbegrafenissen.be   rubriek condoleren 

         Ik ben zo moe na deze lange reis, 

al wat ik vraag is een rustige slaap 

en dromen over hen die ik liefhad. 

   

Bedroefd om zijn onverwachte heengaan melden wij u het overlijden van                                                                                  

mijn echtgenoot, onze papa, bompapa, opa, broer, dierbaar familielid en vriend 

Herman Rysman 
Ambtenaar stad Antwerpen 

Echtgenoot van Dani Demoulin 
 

geboren te Wilrijk op 23 juli 1953 en na een langdurige ziekte overleden in  

WZC Moretus te Berchem op 21 september 2022, 

 gesterkt door de Sacramenten van de Heilige Kerk 

 

 

 

De Verrijzenisviering rond de asurne heeft plaats in de parochiekerk van de Verrezen Heer, 

Berchemstadionstraat 8 te Berchem, op donderdag 29 september 2022 om 11 uur. 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.30 uur. 

 

Na de Verrijzenisviering zullen we de stoffelijke resten van Herman  

toevertrouwen aan de laatste rustplaats op de asverspreidingsweide van de begraafplaats te Berchem  

(ingang Koninklijkelaan). 

 

Gelegenheid tot groeten en een stil moment bij Herman wordt u geboden  

na telefonische afspraak via telnr: 03 280 48 06 in de groetkamer van  

het mortuarium van ZNA Middelheim Antwerpen, ingang spoedgevallen 

Floraliënlaan te Berchem op vrijdag 23 september en zaterdag 24 september 

van 13 tot 16 uur en van 18 tot 20 uur, zondag 25 september van 8 tot 11.45 uur en van 18 tot 20 uur,  

maandag 26 en dinsdag 27 september van 13 tot 16 uur en van 18 tot 20 uur. 

KOH-I-NOOR bv, uitvaartverzorging 

Grotesteenweg 145,   2600 Berchem. Tel.: 03 239 44 44 


