
Een bijzonder man is van ons heengegaan.

Wij zijn dankbaar dat hij zijn leven met ons deelde

de heer

Jean Desplenter
echtgenoot van

mevrouw Liana Esprit

Jean werd geboren te Izegem op 30 oktober 1938

en plots thuis rustig ingeslapen te Hulste 

op zaterdagmorgen 10 augustus 2019.

Jean blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Zijn echtgenote: 
   Liana ESPRIT

Zijn kinderen en kleinkinderen:
   Jean-Marcel en Dorine VANDERBEKE-DESPLENTER
	 Feeline en Thibault

   Dirk en Christine DESPLENTER-CLAERBOUT
	 Celine en Brandon
	 Melissa

Zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
   † Jozef  en † Paula DENBOOT-DESPLENTER en familie
   † André en Jenny MAES-DESPLENTER en familie
   † Roger en † Raïs D'HEYGERE-DESPLENTER en familie

   † Georges en Simonne VERHAEGHE-ESPRIT en familie
   † Willy en † Agnes COKELAERE-ESPRIT en familie
   † Palmer en Solange ESPRIT-VANNESTE en familie
   † Sylvère en Agnes ESPRIT-BEKAERT en familie
   Frans en Hélène DEMEYERE-ESPRIT
   Willy en † Francine ESPRIT-DEBAENE, Simone DEWULF en familie

Delen mee in dit verdriet de families:
   DESPLENTER, SNAET, ESPRIT en JOYE

Een speciaal woord van oprechte dank aan allen die Jean met liefdevolle en toegewijde zorgen hebben omringd.

Rouwbetuigingen:
Familie DESPLENTER - ESPRIT
p/a Begrafenissen VANWYNSBERGHE, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne.

Digitaal condoleren: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Samen met de familie en allen die Jean genegen zijn nemen we afscheid van hem tijdens de 

uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben in de St.-Pieterskerk te Hulste,

op woensdag 14 augustus 2019 om 10.30 uur.

U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de familie na de dienst.

Na de crematie zal de asurn van Jean bijgeplaatst worden in het urnenveld op de begraafplaats van Hulste.

Voor een stil moment bij Jean bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe

St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur.
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De heer

Jean Desplenter

° 30 oktober 1938 - † 10 augustus 2019


	Pagina 1
	Pagina 2

