
Met liefde en mooie herinneringen nemen we afscheid van

de heer

Jean-Pierre Glorie

echtgenoot van

mevrouw Hilde Desmet

Jean-Pierre werd geboren te Kortrijk op 29 juni 1950

en is er rustig heengegaan op 3 januari 2020.

Gewezen zaakvoerder Elektro JP Glorie.

Jean-Pierre blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Zijn echtgenote: 

   Hilde DESMET

Zijn kinderen en kleinkinderen:

   Nele en Fabrice GLORIE-MALFAIT

	 Maxime en Axelle

   Elke GLORIE (†)

   Ruben GLORIE

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

   Willy (†) en Marceline GLORIE-SEGHERS en familie

   Marcel (†) en Jacqueline (†) LAVERZE-GLORIE en familie

   Carlos (†) en Jenny GLORIE-VANPACHTENBEKE

   Eric en Paulette BOUCKAERT-GLORIE en familie

   Guido en Rita GLORIE-SERRURIER en familie

   Kaat en Luc DESMET-EECKHOUT en familie

   Jan en Christine DESMET-GELDHOF en familie

Delen mee in dit verdriet de families:

   GLORIE, VANDENBULCKE, DESMET en CHRISTIAENS.

Onze oprechte dank aan zijn huisarts Dr. K. Dewaele, de thuisverpleegkundigen, aan het team van de 

Palliatieve eenheid "Ten Oever" te Kortrijk en in het bijzonder aan allen die Jean-Pierre liefdevol hebben omringd.

Rouwbetuigingen kunnen verstuurd worden naar:

Uitvaart VANWYNSBERGHE

T.a.v de familie GLORIE - DESMET

St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne.

Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Samen met familie en vrienden willen we Jean-Pierre nog een laatste keer liefdevol omringen rond de 

urn tijdens de uitvaartplechtigheid op zaterdag 11 januari 2020 om 9.30 uur 

in de aula van het crematorium "Uitzicht" te Kortrijk, Ambassadeur Baertlaan 5

Wij komen samen vanaf  9.15 uur.

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

Aansluitend wordt zijn as verspreid op de asweide op de begraafplaats te Kuurne. (Ingang Kasteelstraat)

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

St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur tot en met donderdag 9 januari

zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur, zondag gesloten.

Uitvaartverzorging Vanwynsberghe Wim, Kuurne - 056/71 63 23 



Dichtbij!

Je bent naar waar de wind waait

en de wolken groeien,

naar waar de dagen niet tellen

en gedachten vervliegen.

Naar waar niemand van hier ooit was

je bent overal en nergens

maar toch nog steeds heel erg dichtbij.
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