
Wat was je sterk en arbeidzaam. 
Wat heb je voor ons allen klaargestaan. 

Flink was jij je hele leven. 
Moedig ben je tot het einde gebleven. 

Afscheid nemen doet ons pijn, 
maar flink wil je, dat wij ook nu zullen zijn. 



In dankbare herinnering aan 

Maria Plechelma 
Giesselink - Bode 

Marie 

Echtgenote van Gerard Giesselink 

Ma is geboren op 22 juli 1922 in Oldenzaal als oudste 
dochter in het gezin Bode. Ze is op 27 oktober 1951 
gehuwd met Gerard Giesselink en na een waardevol 
leven toch nog onverwacht overleden op 7 januari 
2005. Op 13 januari 2005 is ze door ons te ruste 
gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal. 

Ee n bijzondere vrouw is uit ons midden weggegaan. 
Een fijne jeugd met haar 5 broers en zus met daarnaast 
de zware last van de oorlogsjaren zij n tekenend voor 
haar verdere leven. Die jaren staan in het teken van 
opoffering voor het gezin na het vroegtijdig overlijden 
van haar vader en 2 broers. 

In 1946 heeft ze Pa ontmoet. De heersende woning
nood in de naoorlogse jaren zorgt ervoor dat zij na 

hun huwelijk bij het oudershuis van Pa intrekken. In 
1954 krijgen zij eindelijk een eigen woning aan de 
Dr. Poelsstraat. Daar groeit het gezin uit van 2 naar 
9 kinderen. Verhuizen naar de Ferdinand Bolstraat in 
1965 geeft meer ruimte. Veel van haar energie en 
zorg geeft ze al die jaren met liefde aan Pa en haar 
gezin. Iedereen wordt met open armen ontvangen en 
kan rekenen op alle zorg en aandacht van Ma. Ze is 
de spil en gangmaker binnen het gezin en haar 
levenslust is aanstekelijk . Legendarisch zijn de 
periodes rond carnaval, waarbij Ma zichtbaar gen iet 
van alle aanloop en drukte. Nadat de meeste kinderen 
zijn uitgevlogen en Pa met de VUT is. krijgt ze de 
kans om wat van de wereld te zien. Ze geniet van al 
die vakanties en kan er jaren later nog steeds over 
vertellen. Op haar klein- en achterkleinkinderen is ze 
ontzettend trots en geeft allen haar aandacht. 
Wanneer we met z' n allen bij elkaar zijn kan haar 
dag niet meer stuk. Bij de viering van het 50 jarig 
huwelijksfeest met ons hele gezin en kleinkinderen 
in Annen. Drenthe voelt ze nog éénmaal de warmte 
van een groot gezin. Het geven dat haar zo kenmerkt, 
kan ze de laatste jaren niet meer, waarover ze veel 
stil verdriet heeft. Maar haar warme interesse in 
andere mensen is nooit verdwenen. 

Al uw medeleven en belangstell ing doet ons goed. 
Ontzettend bedankt. 
Gerard Giesseli nk 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


