
Liefdevolle herinnering aan
ons pap, opa en opi

Piet Cillessen
sinds 19 juli 2020 weduwnaar van

Sien Cillessen-Derks

Geboren te Groesbeek op 31 december 1936
Overleden te Nijmegen op 22 november 2020.

We namen afscheid op 28 november 2020
in Crematorium Jonkerbos te Nijmegen.

Piet was zijn leven lang thuis in Groesbeek.
Hij groeide op in een groot gezin en hij was 
een sportieve jongen. De interesse voor sport is 
altijd gebleven, vooral inzake voetbal. Hij volgde 
alles op televisie en hij was een supporter van 
De Treffers, toch kon Piet, samen met zijn 
schoonzoon, ook van de prestaties van DVSG 
genieten. 

In 1965 trouwde hij met Sien. Ze hadden elkaar 
op het werk, bij de Swift, ontmoet. Later zou 
Piet nog enige tijd actief zijn in de bouw, tot 
hij er in slaagde van zijn grootste passie, de 
muziek, ook zijn beroep te maken. Met zijn 
Sunny Boys bracht hij muzikale vreugde bij 
mensen.

Terwijl Piet veel op pad was, zorgde Sien dat 
alles thuis goed draaide. Als vader en als opa 
volgde hij wel alles wat gebeurde. En wat was 
hij trots op zijn achterkleindochter! Piet was 
altijd gul en hij deelde graag cadeautjes uit. Dat 
waren dan ook de momenten van extra emotie.

Ook al ontmoette Piet allerlei artiesten, het is 
hem nooit naar het hoofd gestegen. Hij bleef die 
gewone Groesbeekse jongen die ook graag ging 
vissen.

Het is nog zo kort geleden dat we afscheid 
moesten nemen van Sien. Ondanks het gemis, 
deed Piet het prima en wist hij uitstekend voor 
zichzelf te zorgen. We hadden er alle vertrouwen 
in dat we nog jaren van hem mochten genieten.

Maar toen werd Piet ziek, zo ziek zelfs dat geen 
hulp meer kon baten. Hij had er vrede mee en 
hij nam in alle rust van iedereen afscheid.
Het lieve lied van zijn leven, speelt nu voor altijd 
in onze herinnering.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij zijn 
afscheid en voor uw blijken van medeleven.

Yvonne en Rudi
 Nina en Patrick, Zoë
 Didi


