
t 
Een dankbare herinnering aan 

Maria Geziena 
Gieslink-Frielinck 

(Loa Marie) 

Sinds 29 juli 1999 weduwe van 
Johannes Antonius Gieslink 

Marie werd geboren in Beuningen 
op 2 oktober 1919. Thuis aan de 

Oldenzaalsestraat 136 te De Lutte overleed ze 
plotseling op 7 september 2005. 

Na de Uitvaartmis op 13 september 
in de Mariakerk te Oldenzaal 

hebben we haar lichaam bijgezet in het graf 
van vader op de begraafplaats aan de 

Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Marie groeide op in een groot gezin van 8 kinderen, 
waar ze een goede band met elkaar hadden en een 
levend geloof. Toen ze 7 jaar was, overleed haar 
vader. Ze bleef op de boerderij wonen en werken in 
haar jonge jaren. 
Ze kreeg contact met Jan Gieslink, trouwde op 17 
september 1946 in de Nicolaaskerk te Denekamp en 
ging bij hem wonen in De Lutte, waar ze haar werk 
op de boerderij voortzette, maar ook actief was in 
het café aldaar, met de nodige humor. Marie en Jan 
beleefden samen een gelukkig huwelijk waarin ze 

zeer veel voor elkaar hebben betekend. 
Zij werd moeder van 6 kinderen, aan wie zij veel 
heeft meegegeven op hun levensweg. Met trots 
sprak zij over haar 7 kleinkinderen en 4 achterklein
kinderen. In alle eenvoud zette ze zich voor hen allen 
in, heel betrokken bij hun lief en leed en informeerde 
naar het nieuws en bij het weggaan zei ze karakte
ristiek: "Weerkomm'n nich vergett'n". Ook de rela
ties met haar familie hield ze nauwkeurig bij. 
Thuis genoot ze van de prachtige bloemen, met 
name dahlia's, werkte in de groentetuin en vond 
afwisseling in de mooie natuur, ook nadat ze in 1999 
in het nieuwe huis kwam te wonen op hun eigen erf. 
Inmiddels was Jan overleden, die ze intens heeft 
gemist. 
Marie was een gelovige vrouw, voor wie bidden een 
levenslust was en de band met de Kerk en de paro
chie vanzelfsprekend. Zeer trouw was ze present bij 
de kerkelijke vieringen, daarna hield ze zich van alles 
op de hoogte via de kerkradio, vanaf 1997. In de 
latere jaren ontving ze thuis de H. Communie, waar 
ze altijd klaarstond om hanr Heer te mogen ontmoe
ten. 
Ze nam het leven zoals het kwam en werd steeds 
meer vertrouwd met de dood. Onverwacht ging ze 
uit ons midden heen, in groot vertrouwen op de Heer 
van het nieuwe leven. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekteperiode en na 
haar heengaan zijn en blijven wij u dankbaar. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


