
Heb Jezus gevonden.
Hand op schouder.

Hij wacht op mij.
~ Herman ~ 

____________________________________________________
Uitvaartcentrum Swolfs - Lille - 014/82.86.74

Gekoesterd in vele harten nemen wij afscheid van

de heer

Herman Rombouts
echtgenoot van Marianne Mank

geboren te Beerse op 24 januari 1956
en thuis te Gierle overleden op 20 maart 2021.

Lid van de Koninklijke Sint-Ambrosiusgilde,
Hondenvereniging KKK en de Evangelische gemeenschap

De Wijngaard te Oost-Souburg.

De uitvaartdienst zal in intieme kring plaatsvinden,
op vrijdag 26 maart 2021. 
Gevolgd door de crematie.

Daarna wordt de asurne begraven op de begraafplaats te Gierle.
U kan de dienst online volgen via: https://pontes-turnhout.be

inlogcode: HERMANRBTS1956 dit vanaf 11.25 uur.

Dank aan dokter Ine Merckx, de thuisverpleging
en aan iedereen die hem graag gezien heeft.

Er is gelegenheid om Herman een laatste groet te brengen,
 bij Uitvaartcentrum Swolfs, alleen of per twee personen

van maandag tot en met donderdag van 13.30 uur tot 18.00 uur.

Dit melden u met innige droefheid

Dries en Elien Rombouts - Vandecasteele
 Hannah
Jan en Siegelinde Rombouts - Seeuws
 Xander en Roxanne
Claudio en Nele Cavallone - Rombouts

zijn kinderen en kleinkinderen,

Marianne Mank
zijn echtgenote,

Zita en David de Blaeij - Janssen
 Jonas en Lucas
Leon en Kirsten de Blaeij -de Koeijer
 Jill en Tess
Maaike en Kevin de Blaeij - van Bodegem
 Ronin en Kellen

zijn kinderen en kleinkinderen,
zijn broers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Rombouts, Mank, Roefs en Stevens. 

Online condoleren: www.swolfs.be
Rouwadres: Familie Rombouts - Mank
                    p/a Uitvaartcentrum Swolfs
                    Gierlebaan 22 - 2275 Lille

Papa,  

De liefde voor jou 
is de liefde voor onze grote held.

Waar we als kind achter liepen,
in de tuin en in het veld. 

Je was een man van weinig 
woorden, maar krachtig in de daad. 

Als het over je kinderen ging,
stond de trots op jouw gelaat. 

Je naasten gelukkig zien,
was je grootste wens. 

Lachebek, zacht, liefdevol:
je was een goed mens. 

Afscheid met een lach, een traan en 
“wij houden van jou”.

Lieve papa, in ons hart blijven wij 
jou trouw. 


