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Ter dankbare herinnering aan 

Ria Faas - Koekenberg 

weduwe van 

Alex Faas 

Ria werd op 19 november 1939 in Hengelo geboren en 
overleed ook in Hengelo op 15 april 1999. Op 20 april was 
haar afscheid in de 0.L.Vrouwekerk te Hengelo waarna we 
haar op het r.k. kerkhof bij Alex te rusten hebben gelegd. 

We danken u hartelijk voor uw belangstelling en meeleven 
na het overlijden van onze lieve zus, schoonzus en tante. 

Familie Koekenberg en familie Faas. 

Wie had kunnen denken dat Ria haar man Alex al zo gauw 
zou volgen in de dood. Ria die altijd zo gezond en sterk was. 
In een tijdsbestek van enkele maanden werden haar krach
ten gesloopt. 

Ze was bijna 23 jaar met Alex getrouwd toen hiJ op 28 maart 
1995 overleed. Ze bleef eenzaam achter. Want samen 
leidden ze hun eigen leven en hielpen ze elkaar bij alles. 
Samen droegen ze ook de tegenslagen. Samen ook onder
namen ze van alles. Het meest genoten ze wel van de 
camping in Duitsland waar ze zo graag heen gingen. 
Ria heeft ook veel betekend voor haar ouders, ze was de 
toeverlaat van haar moeder toen die steeds minder kon. 
Ook voor haar schoonmoeder heeft ze veel gedaan. Ook 
in haar familie was ze steeds bereid ce helpen 

Haar huis was voor Ria heel belangrijk. Alles moest er altijd 
schoon en netjes uitzien. Ook mee de ruin was ze heel gek. 
Befaamd was ze om de grote kalebassen die ze er kweekte. 

Ria had een gevoelig en klein hartje. Wat ze dacht zei ze ook. 
Ze kon daarmee mensen soms voor verrassingen plaatsen 
waar ze niet op gerekend hadden. 

Ria was een gelovige vrouw. Op een eenvoudige manier 
ging ze met God door het leven. Toen haar de ongeneeslijke 
ziekte overviel heeft ze haar lot heel rustig aanvaard 

Na een liefdevolle verpleging in "Herinckhave" is ze vredig 
heengegaan. 

Lieve Ria, bedankt voor alles wat je voor ons bent geweest. 
Wees nu. opnieuw met Alex herenigd, gelukkig in Gods 
Licht! 
We blijvm aan jullie denken. 


