
Ter dankbare herinnering aan 

Gerardus Albertus Staring 
echtgenoot van 

ANTON IA JOHANNA KNUVINK 

Hij werd geboren op 26 augustus 1907 te 
Duiven en overleed onverwacht op 22 april 1991 
in zijn geboortehuis. Op 26 april was de uitvaart 
voor hem in de Remigiuskerk. waarna de 
begrafenis volgde op .: t Heijlige Lanr· . 

Hij heeft dag en nacht gewerkt om te zorgen 
voor zijn vrouw en kinderen. 
Als huisslachter kwam hij bij velen. In de 
oorlogsjaren kon hij daardoor ook mensen aan 
eten helpen. Klaar staan voor anderen tekende 
zijn leven. Voor zichzelf was hij sober maar voor 
anderen kon hij alles missen. Hi j zorgde voor 
het vlees in de familie en tot de laatste dag 
maakte hij het broodtrommeltje klaar voor 
Bennie. 
Tegelijk hield hij van de natuur en vooral van 
dieren op de boerderij . Als hij tussen het vee 
liep, leefde hij helemaal. Vanaf zijn zestigste 
raakte hij in de wao. Maar zelfstandig en 
opgeruimd als hij was. bleef hij bezig. De laatste 
tiJd werd zijn gezondheid steeds kwetsbaarder. 
maar dank zij de trouwe zorg van Ria kon 
hij met zijn vrouw thu is blijven wonen. 

Nu 1s hij onverwacht gestorven. enkele weken 
voor het gouden huwelijksjubi leum. We zijn 
stil en verdrietig en tegeli1k dankbaar We sluiten 
ons aan bij zijn geloof en bidden: 
Eeuwige God. het leven van vader en opa was 
een geschenk aan ons. U hebt het van ons 
terugontvangen. rijker en gaver. door de 
trouwe vervulling van zijn aardse taak Omgeef 
hem met het licht van uw eeuwigheid. Geef rlat 
hij voort mag leven in zijn kinderen en klein
kinderen. in hun gedachten en hun geweten. 
Geef troost en kracht aan ons en doe ons 
allen eenmaal thuiskomen bij U. Amen 

Voor uw blijken van medeleven betoond na het 
overlijden en bij de begrafenis betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

A. J. Stanng-Knuvink 
Kinderen en kleinkinderen 




