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In donkba•e he•·nnenng aan 

ALEX FAAS 

echtgenoot van Rio Koekenberg 

Alex werd op 19november 19311nOe1egeboren. 
Hij overleed te Hengelo Ov. op 28 maart 1995. In 
de O.L Vrouwekerk waren we op 31 maart 
rondom hem bi1een voor z11n afscheid. Daarna 
hebben we hem te ruste gelegd op hel r.k. 
kerkhof van Hengelo Ov. 

Allen die Alex gekend hebben zullen hem erg 
m1SS0n nu hij van ons IS heengegaan. Want hij 
was in ons midden iemand die er helemaal 
bijhoorde. 
Voor Ria was hij een zorgzame echtgenoot die 
met heel zijn hort van hoor hield. BiJno 23 jaar 
mochtenzel1efenleedmetelkoordeien.Somen 
mookter ze het geze111g in huls. samen genoten 
ze van het verbh1f op de camping en van reizen 
en vakanties. 

Ook held hij veel van z11n ouders en schoonou
ders en had een goede oond met zijn tomi! e. 
Ook met de buren kon hij goed overweg 
Alex was heel handig in alles en had gouden 
honden. Wal zijn ogen zagen. i<onden zin hon
den maken. iedereen wlSI hem dor ook te vin
den voor oller:e1 klus1es n~ was 01t11d oez.g In huis 
repareerde hij alles ze1f. Of het van metaal of 
hout was. alles kreeg hij klaar De schuur met alle 
machines was z11n ware domein. Zijn werk bij de 
SW B. paste don ook precies bij hem. Hi1 be
lee!de er gelukklge 1oren en no de VUT bleef h J 
er nog graag komen. Ook oor de Sch0Kker
veren1ging beleefde hij veel plezier evenals aan 
het oplossen van moeilijke cryptogrammen 
Alex had een gemol<l<elijk karakter en was gouw 
tevreden. Als het moor geze11g was vond h11 het 
al genoeg. De tegenslagen en de p11n die hij 1n 
zijn lichaam voelde droeg hij moedig 
Ook zijn laatste ziekte heeft hij dopper gedragen 
Hij had nog graag door willen leven. No een 
liefdevolle verzorging 1n "Hennckhove· heeft hij 
echter de ongell]1<e strijd op moeten geven. W1J 
hadden hem nog graag lang bij ons willen hou
den moor we zijn ook dankbaar dot hij nu uit zijn 
lijden 1s bevrijd 

Alex bedankt voor ones wat ie voor Rio 
en voor zoveel mense'l oent geweest. 

We vergeten je nooit. 
Rust in vrede 


