
Ter dankbare herinnenng aan 

Antonia Johanna Knuvink 

weduwe van 

Gerardus Albertus Staring 

ZiJ werd geboren op 8 oktober 1907 te Silvolde. Op 
29 Januari 1994 overleed ZIJ in het ziekenhuis te 
Zevenaar. Op 2 februari was de uitvaart voor haar in 
de Remigiusparochie te Duiven waarna zij begraven 
werd bij haar man op " 't HeiJlige Lant". 

Zorgzaamheid en gastvrijheid tekenden haar leven. 
In vroeger jaren was ze altijd beug voor haar man 
en kinderen. Ze was punctueel en hield u van, dat 
alles in en om het huis er verzorgd uitzag. Ook 
werkte ze graag rn de tuin. 

Ze was ook gastvrij voor de familie en de omgeving. 
En ze hield van bezoek. Toen de kleinkinderen nog 
jong waren, genoot ze er van wanneer die kwamen 
logeren. De laatste jaren, en met name na het sterven 
van haar man, raakte ze wat in de war. Het deed haar 
verdriet dat ze vergeetachtig werd. Tegelijk bleef ze 
heel hezorgd voor Bennie. 

Dankzij de trouwe zorg van Ria en Bennie kon ze 
thuis blijven en zoveel mogelijk haar eigen gang 
gaan. Daar zat ze op haar eigen plek bÎJ het raam en 
overzag de Woerdstraat. Ze genoot ook van een 
tochtje met de rol.~toel. 

Met elkaar beleefde je hartelijkheid en liefde, naast 
periodes van moeite en pijn. Nu ze na vijf dagen 
ziekenhuis is gestorven, 1s het stil en vreemd. W1J 
sluiten ons aan bij haar geloof en bidden: 

Hur God, mn dankboarhtid denun wij 
aan lll()tdtr en oma 

dit Zo nabij en dierbaar was 
en die nu plotseling is weggegaan uit deze wereld. 

Gttf haar uw hurlijkhtid, uw toekomst en uw trouw. 
Gttf dat zij voort mag ltvtn in haar kindtrtn tn 

kltmkmdtren 
in hun han tn hun geweten. 

Guf ook troost tn kracht aan ons 
dit al/un vtrdt'r m«ten 

en doe ons eenmaal thuis komen bij U. 
Amen. 

Voor uw blijken van medeleven zeggen 
wij u hartelijk dank. 

De kinderen en kleinkinderen. 


