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In liefde en dankbaarheid herinneren wij ons 

ANDRÉ VERLAAN 
echtgenoot van 

Diny van de Walle 

geboren 27 februari 1933 te 1 Veld, gemeente Oude 
Niedorp, overleden 23 januari 1993 te Oldenzaal. 

Na twee keer in ruim een half jaar te zijn getroffen door 
een hartinfarct was hij net weer een paar dagen thuis. 
De vooruitzichten leken goed. En dan sterft hij plotseling, 
zijn vrouw, zijn kinderen en ons allemaal in verbijstering 
achterlatend. Want André laat een grote, lege plaats na. 
Hij was immers een man uit één stuk, gedreven door een 
sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 
In de vervulling van wat hij als zijn taak zag, toonde hij 
een intense betrokkenheid en een sterke drang naar 
perfectie. Marchanderen was er voor hem niet bij. Je 
verdiende je geheel te geven. Zijn vrouw en kinderen 
hadden in hem een man en vader, op wiens trouw zij 
volledig konden rekenen. Op school verlangde hij van 
zichzelf en van zijn collega's accuratesse vanuit een 
besef, dat het belang van de leerlingen gediend moest 
worden. Mensen, die hem om een dienst vroegen, 
vonden bij hem een gewillig oor. Zijn toezeggingen 

kwam hij dan volledig en nauwgezet na Ook in zijn 
hobbies en in zijn lidmaatschap van het koor moest alles 
goed gebeuren, nooit half werk. 
Vanuit die betrokkenheid, trouw en drang naar perfectie, 
stootte hij uiteraard nogal eens op situaties, waar het met 
die door hem zo gewenste waarden zijns inziens niet zo 
nauw werd genomen. Daarover kon hij zich opwinden. 
Zo kon dat niet en zo mocht dat niet Dan werd hij ook in 
zijn gevoelsleven getroffen. Maar naarmate hij dieper in 
zijn gevoelens geraakt werd, had hij er des te meer 
moeite mee om zich te uiten. In de moeilijkheden, die het 
leven ook voor André meebracht was dat soms een 
hindernis in zijn contact met mensen. En daarover had hij 
dan veel verdriet 
André, liefste man en vader, fijne vriend en kameraad, 
we denken met liefde en genegenheid aan je terug. Jouw 
integriteit blijft voor ons een voorbeeld in onze verdere 
gang door het leven. Tot ziens bij Hem, die ons allen 
heeft geschreven in de palm van Zijn hand. 

kidr{I ruste in vrede. 

Wij zijn U erkentelijk voor uw meeleven na het overlijden 
en de uitvaart van mijn man en onze papa 

Diny Verlaan-van de Walle 

Rob 
Maaike 




