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Ter herinnering aan

Piet Theunissen

Geboren 1 september 1944 te Groesbeek.
Overleden 10 augustus 2021 te Groesbeek.

Piet komt uit een gezin van zes kinderen, waar-
van hij de op één na jongste was.
Hij is in oorlogstijd geboren en toen hij 6 weken 
oud was moest hij al mee op evacuatie.
Hij is opgegroeid op het Kapittelland, het vroe-
gere Hemeltje, waar zijn vader naast zijn werk, 
samen met moeder, een kleine boerderij runde. 
Piet voelde zich daar helemaal thuis in dat boe-
renleven, waar hij dan ook al heel jong aan deel 
moest nemen. De akkers bewerken met paard 
en ploeg, oogsten, stallen uitmesten en vele 
hand- en spandiensten heeft hij verricht.
Toen hij van school kwam, moest hij al gauw 
aan het werk om het gezin �nancieel mee te 
ondersteunen. Hij heeft verschillende banen 
gehad. Zo werkte hij als lasser op de scheeps-
werf en later in Duitsland. Ook heeft hij als 
grondwerker in Duitsland gewerkt. Totaal 12 
jaren.
Vanaf midden jaren zeventig is hij weer in 
Nederland gaan werken in de bouw.
In 1973 leerde hij Ria kennen en in 1975 zijn ze 
getrouwd en in het Herwendaal gaan wonen, 
waar hij tot aan zijn dood gewoond heeft. Dit 
was wel wennen voor Piet. In een rijtjeshuis 
wonen was toch wat anders dan zo vrij als een 
vogel in het ouderlijk huis op het Kapittelland.

In 1977 werd zoon Marc geboren en in 1981 
dochter Esther. En tot allerverbazing werd Piet 
in 2019 zelfs nog opa van een kleindochter. Fijn 
dat hij dat nog heeft mee kunnen maken.
Piet heeft in zijn jonge jaren veel aan sport 
gedaan. Judo, motorcross en conditietraining.
Toen hij niet meer sportte, begon hij met een 
moestuin. Dit was iets dat toch altijd van thuis 
uit bleef trekken, Grond bewerken, veel buiten 
zijn en niet te vergeten het contact met de  
andere tuinders.  Vanwege gezondheidsproble-
men vielen er steeds meer tuinders weg en ver-
ging het plezier bij Piet ook. Het laatste jaar had 
hij de grootste moeite om de tuin bij te houden 
en heeft Marc hem nog meegeholpen.
Toen in oktober 2020 de diagnose longkanker 
werd gesteld  had hij toch nog hoop in het 
voorjaar de draad weer op te kunnen pakken. 
Het heeft echter niet zo mogen zijn. Ondanks 
de medische handelingen moest hij toch accep-
teren dat zijn lichaam niet meer mee wilde 
werken. Hij ging steeds verder achteruit en 
kreeg een kort maar moeilijk ziekbed te verwer-
ken. Hij is volgens eigen wens thuis overleden.  
We gaan er van uit dat hij nu in de hemeltuin 
zijn rust kan vinden.

Voor uw aanwezigheid en steun zeggen we  
hartelijk dank.

 Ria
 Marc 
 Esther, Anthon en Jenthe
 Lina en Milo          


