
Overlijden Vice-voorzitter Geert StaringOverlijden Vice-voorzitter Geert Staring

In droefheid en verslagenheid geven wij u kennis van het overlijdenIn droefheid en verslagenheid geven wij u kennis van het overlijden
van onze Vice-voorzitter, Geert Staring.van onze Vice-voorzitter, Geert Staring.

Geert…Geert… een man die leefde en werkte voor de schutterijen en gilden van een man die leefde en werkte voor de schutterijen en gilden van 
Gelderland…Gelderland…

Geert…Geert… een man waar Broederschap bij alles bovenaan stond…een man waar Broederschap bij alles bovenaan stond…

Geert…Geert… een man die eeuwige trouw had aan alles wat voor deeen man die eeuwige trouw had aan alles wat voor de schutterijenschutterijen
en de gilden in Gelderland van toepassing was….en de gilden in Gelderland van toepassing was….

Geert…Geert… een man die dienstbaarheid ondanks zijn handicap, op allerlei een man die dienstbaarheid ondanks zijn handicap, op allerlei 
manieren steeds hoog in het vaandel hield…manieren steeds hoog in het vaandel hield…

Geert…Geert… een grondlegger, een motivator en inspirator voor velen vaneen grondlegger, een motivator en inspirator voor velen van ons…ons…

De Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus verliest in zijn totaliteit metDe Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus verliest in zijn totaliteit met
Geert een persoon die zelfs zijn complete privéleven aan de kant schoof als Geert een persoon die zelfs zijn complete privéleven aan de kant schoof als 
er iets gedaan moest worden voor de schutterijen en gilden van Gelderland.er iets gedaan moest worden voor de schutterijen en gilden van Gelderland.

Altijd aanwezig, altijd verbonden, nooit zullen we jou vergeten….Altijd aanwezig, altijd verbonden, nooit zullen we jou vergeten….
                                                                              

Dank je wel Geert voor allesDank je wel Geert voor alles
  
wat je hebt gedaan en hebt betekend voor ons als schutters en gildeleden wat je hebt gedaan en hebt betekend voor ons als schutters en gildeleden 
van Gelderland en zelfs ver daarbuiten.van Gelderland en zelfs ver daarbuiten.
  
Adieu Geert.Adieu Geert.
  
Wim SandersWim Sanders
Voorzitter Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus.Voorzitter Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus.
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