
Diepbedroefd om het afscheid, worden wij stil bij het heengaan van

Tom Vandendriessche
partner van Valerie Maes

papa van Joke

geboren in Kortrijk op 11 januari 1982 
en overleden in Sint-Denijs op 22 januari 2021. 

Lid van Wielerclub De Zwefies

De uitvaartplechtigheid in aula Memoria, zal wegens 
de huidige coronamaatregelen plaatsvinden in beperkte kring 

op vrijdag 29 januari 2021 om 11.30 uur en kan live gevolgd worden 
via http://ervine.be/messiaen-begrafenissen-zwevegem/  

kies STREAM 1 - paswoord: vandendriessche01

Na de crematie zal de urne van Tom bijgezet worden 
in het urnengraf op de begraafplaats van Zwevegem-Kappaert. 

 Een laatste groet aan Tom kan gebracht worden in het 
funerarium Messiaen, Blokellestraat 157a in Zwevegem, 

iedere werkdag van 15.30 uur tot 18.30 uur, 
tot en met donderdag 28 januari 2021.  

Tom is de partner van 
Valerie Maes

Tom is de papa van 
Joke

Tom is de zoon en schoonzoon van 
† Jozef en Marie-Madeleine Vandendriessche - Deven
Filip en Linda Debie - Ostyn
Hans Maes 

Tom is de broer, schoonbroer en nonkel van 
Steven en Sandra Manderick - Vandendriessche, 
 Anne-Sophie en Seppe
Wim en Liesbet Vandendriessche - Vanhoutte, 
 Manu en Merel
David en Els Destorme - Vandendriessche, 
 Maxime en Jasper
Hilde Vandendriessche, 
 Justine
† Frederik Maes
Grégory Debie

Zijn nonkels, tantes, neven en nichten van 
de families Vandendriessche - Deven en Maes - Ostyn - Debie

Rouwbetuigingen: Familie Tom Vandendriessche 
 p/a Begrafenissen Messiaen  
 Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem 
 of via www.messiaen.be

ZWEVEGEM -  056  75  50  19BEGRAFENISSEN MESS IAEN

Jouw sterven is zo moeilijk te verwerken,
het doet nog zoveel pijn,

te moeten leven met de gedachte,
dat jij nooit meer bij ons zal zijn.

Jouw sterven is zo moeilijk te begrijpen,
afscheid nemen ging niet meer,

te weten dat wij je voorgoed moeten missen,
dat doet zo verschrikkelijk veel zeer.
Wij hadden je nog zoveel te zeggen,

nog zoveel dingen uit te leggen,
maar wij weten, er komt een keer,

dan zien wij elkander weer.


