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Veel te vroeg moeten wij afscheid nemen van

Tom Van der Linden
echtgenoot van
Annick Letters
papa van
Kyan Van der Linden
Supporter K. LIERSE S.K.
Lid supportersclub Penya Blaugrana de la Bomba
Geboren te Herentals op 26 januari 1970 en thuis te Lier,
zachtjes van ons heengegaan op 11 juli 2021.
Wegens de huidige maatregelen heeft de afscheidsplechtigheid
plaats in beperkte kring op vrijdag 16 juli 2021 om 10.30 uur.
De asverspreiding van Tom heeft aansluitend plaats
in familiekring op een voor hem vertrouwde omgeving.
U kan Tom een laatste groet brengen in het funerarium Bosmans,
Kesselsesteenweg 87 te Lier op woensdag 14 juli van 17.30 uur tot 19.00 uur.

Niemand is positiever dan Tom
Niemand is optimistischer dan Tom
Niemand is gelukkiger dan Tom
Niemand is meer tevreden dan Tom
En ga zo maar door.
En ondanks dit alles is het lot hem niet goed gezind
en wordt zijn leven toch veel te vroeg afgepakt.
Waarom hij? Waaraan heeft hij dat verdiend?
Een vraag waarop we nooit een antwoord zullen krijgen.
We hebben allemaal een grenzeloos respect voor hem
en niemand zal hem ooit vergeten, de mega fantastische,
topper van een vader, echtgenoot, zoon, broer, nonkel,
schoonzoon, schoonbroer, vriend.
We zullen altijd super veel van je blijven houden,
in onze gedachten en in ons hart.

Echtgenoot van
Annick Letters
Papa van
Kyan Van der Linden
Zoon van
Frans en Tilda † Van der Linden - Horemans
Schoonzoon van
François en Martha Letters - Storms
Broer, schoonbroer en nonkel van
Betty Van der Linden
Kelly en Neel Leirs - Vleugels
		
Len en Liv
Dirk Van der Linden
Annemie en Ronny Van der Linden - De Rademaeker
Kathy en Kurt Letters - Van Aelst
Annick en Kyan willen graag de huisarts dr. Jan Van der Wee, Prof. E. Van Cutsem,
Prof B. Topal, het verplegend team van Lieve Verreydt alsook het personeel van
het UZ Gasthuisberg te Leuven danken voor de liefdevolle en warme zorgen.

