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Irmã M. Clotilde, Maria Albers nasceu a 12 de julho de 1918, como a mais velha de nove 
filhos do agricultor Theodor Albers e sua mulher Rosalie, nascida Höveler, em Voltlage, condado 
de Bersenbrück. 

Foi batizada na igreja de sta. Katharina. Lá recebeu também a primeira comunhão e o 
sacramento da confirmação. Durante a guerra, a família perdeu dois filhos na Rússia. Dois irmãos 
e uma mana, Irmã M. Erlinda, também  Irmã de Nossa Senhora, faleceram entre 1992 e 2000. 

Depois de completar a escola primária e secundária em Voltlage, em 1932, Maria trabalhou 

na casa dos pais até 1934. Já que o “trabalho na agricultura não lhe agradava”, como ela 
escreveu uma vez, tornou-se uma servente doméstica na família de um senhor de negócios e foi 
então treinada como governanta. Em 1939, completou com êxito este estágio. Até 1941, ela 
novamente viveu na casa dos pais. 

Em 1941, ingressou na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora, em Mülhausen. Mais 
tarde, suas irmãs, Anna, Irmã Maria Erlinda e Paula, Irmã M. Ehrenfried, seguiram-na.  

Em julho de 1941, o convento foi dissolvido e tomado pelo regime nazista. Nesse tempo,  

Irmã M. Clotilde estava estudando para o cuidado de bebês, em Kempen. O exame, entretanto foi 
posposto e as candidatas foram treinadas em lares de crianças. Em 1943, Ir. M.Clotilde terminou o 
noviciado e fez a primeira profissão em Ahlen, onde ficou em nossa escola que servia como uma 
reserva de hospital militar. 

Em 1944, ela passou no exame como enfermeira auxiliar. Em 1948, Ir. M. Clotilde emitiu os 
votos perpétuos no convento de Mülhausen. 

Nos anos seguintes, cuidou de crianças em vários lares e mais tarde de suas coirmãs na 
enfermaria da Liebfrauenburg, em Coesfeld. Depois de um treino prático na área de saúde, em 
Wangerooge, começou sua formação na saúde, no hospital St. Joseph em Cloppenburg, em 
1956, que completou com muito sucesso em 1957. Novamente foi transferida para Wangerooge, 
ajudou o médico no tempo de veraneio, trabalhando no departamento de doentes de fora e no 
hospital “Meeresstern” (Estrela do Mar). Uma referência do médico daquele tempo confirma seu 
trabalho no laboratório, no departamento de Raio X e na enfermagem, sublinhando seu “sólido 
conhecimento e seu excelente trabalho” e descrevendo-a como uma “enfermeira nata” que cuida 
dos doentes com compreensão, consideração, talento e atenção. Em 1960, ela teve de 
interromper por um ano, por causa da tuberculose. De volta em Ahlen, cuidou das coirmãs idosas 
e doentes, em St. Michael (São Miguel) por 17 anos. Em 1978, mudou-se para o Kloster 
Annenthal com um grupo de Irmãs e foi encarregada de uma seção da enfermaria.  

Em 1995, foi para sua merecida aposentadoria. Gostava de falar sobre sua infância e 
juventude com as suas irmãs e irmãos. Manteve um contato achegado com sua família e neste 
ano celebrou os 70 anos de sua última jornada, uma jornada para a qual se tinha preparado e na 
qual ela acompanhara muitas de suas coirmãs. Vamos sentir falta de sua devoção alegre e 
simples e seu lema favorito, “nosso lar da alma é na luz do céu”. Já um tanto perdida no 
pensamento, repetia essas palavras no meio de uma conversa. No dia 21 de setembro, deixou-
nos para ir a seu “lar na luz do céu”. 


