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,,Zijn handen hebben voor ons gewerkt, 

zijn hart heeft voor ons geklopt." 

Gedenk in uw gebeden 

Piet Prinsen 
• 7-11-1928 t31-5-2000 

Pa was een Ericaan in hart en nieren. Hij werd hier 
geboren als vierde van zeventien kinderen. Zijn 

• vader werkte bij de Heidemaatschappij. Na de 
lagere school heeft pa eerst een poos op het land 
gewerkt om vervolgens over te schakelen naar de 
AKU. In 1954 trad hij in het huwelijk met Trien bij 
wie hij als kind al in de klas had gezeten en die hij op 
een nieuwe manier had leren kennen op dansles 
toen beiden zeventien waren. Ze trouwden in bij 
• Opoe" - de moeder van Trien - en kregen twee 
dochters en twee zonen. In 1967 verhuisde ons 
gezin naar de Eendrachtstraat. 

Pa was een harde werker met een sterke wil. 
Jarenlang is hij leider geweest bij de plaatselijke 
voetbalvereniging. Hij hield van het werk op het 
land en zorgde voor zowel zijn eigen tuin als voor 
die van zijn kinderen. Hij kon goed overweg met 
stekjes. Hij hield ook van fietsen en wandelen in de 
natuur. Ook heeft hij veel gekaart en gebiljart. Op 
feestjes was hij een gangmaker. Pa hield van 
muziek: altijd stond de radio aan. Hij heeft heel wat 
geravot met zijn kleinkinderen. Toen hij de laatste 
jaren minder bewegelijk werd vanwege de reuma 
en de ademhalingsproblemen, heeft hij veel tijd be
steed aan het lezen van de krant. 

We kennen ons Pa goed. Tegelijk werd hij behoor
lijk gesloten wat zijn binnenwereld betreft. Hij 
praatte niet graag over zijn afnemende gezondheid 
of diepere gevoelens. Hoewel hij een gelovige man 
was praatte hij ook hierover zelden. Zijn dood heeft 
zowel ons als hem volledig overrompeld ...... 

Op maandag 5 juni 2000 hebben we Pa in de 
Eucharistieviering aan God toevertrouwd en ver
volgens begeleid naar het crematorium. 

Bedankt voor uw medeleven en vooral voor wat u 
voor Piet hebt betekend . 

DE FAMILIE 


