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Provinsi Maria Regina, Coesfeld / Jerman 
 
Tanggal dan Tempat kelahiran: 09 Mei 1921 Bösel, Kr. Cloppenburg, Jerman 
Tanggal dan Tempat Profesi: 08 Agustus 1950 Ahlen  
Tanggal dan Temapat Kematian: 08 September  2013  Coesfeld 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 12 September  2013 Coesfeld 
 
Suster Maria Theodosa Block, Elisabeth Block, adalah anak sulung dari delapan bersaudara yang lahir 
di Reeken dari orangtuanya, petani Hermann Block dan istrinya Josefine Block. Ia dipermandikan di 
Gereja Paroki St. Cäcilia di Bösel. Di sini juga ia menerima komuni pertamanya dan Sakramen 
Penguatan. 
 
Pada tahun 1936, sesudah menyelesaikan sekolah dasar dan menengah di Bösel, ia tinggal di rumah 
orang tuanya. Ia membantu ibunya dan memelihara adik-adik kandungnya, termasuk adik bungsu yang 
baru lahir. Dua orang saudara perempuannya meninggal pada usia dini dan seorang adik laki-laki 
terbunuh di Rusia pada waktu perang. 
 
Dari tahun 1946 hingga tahun 1947, ia tinggal bersama Suster-suster Notre Dame di Oldenburg selama 
satu tahun untuk belajar segala ketrampilan yang diperlukan untuk mengurus rumah tangga. 
 
Pada tahun 1948, ia masuk novisiat Suster-suster Notre Dame di Muelhausen. Selama masa novisiat 
dan sesudah profesi pertamanya, ia berkarya di panti asuhan anak-anak. Sesudah masa tersiat dan 
propfesi kekal di Roma pada tahun 1955, ia berkarya, kadang-kadang sebagai kepala sekolah, di 
kamar anak-anak dan panti asuhan anak-anak di Cloppenburg, Coesfeld, Mari,  Vreden, dan Gescher. 
Karena sumber-sumber sangat langka di yayasan-yayasan pemeliharaan anak-anak yang dikelola oleh 
negara atau oleh Karitas pada sekitar tahun limapuluhan dan enampuluhan, Suster Maria Theodosa 
seringkali harus mengumpulkan segenap tenaganya untuk memelihara anak-anak. 
 
Dari tahun 1974-1976, ia memelihara para susternya yang sakit di ruang sakit rumah provinsi di 
Coesfeld. 
 
Pada tahun 1976, Kongregasi mengizinkan Suster memelihara ibunya di Bösel. Pada waktu itu 
adiknya, yang memiliki tanah petanian orang tuanya, meninggal. Sesudah kematian ibunya pada tahun 
1982 ia kembali ke komunitas. Ia memelihara orang-orang lansia dan membantu mengurus 
rumahtangga di Marienstift di Gescher. Sesudah pusat pemeliharaan ini diorganisir kembali pada tahun 
1996, ia melanjutkan melakukan pekerjaan-pekerjaan sukarela di sana. Pada tahun 2006, ia pindah ke 
Kloster Annenthal, pusat pemeliharaan kesehatan kami. 
 
Suster Maria Theodosa seorang suster yang agak pendiam dan rendah hati yang mengerjakan 
pekerjaannya tanpa banyak omong dan dalam ketenangan. Pada perayaan Pesta intannya, 60 tahun 
sesudah profesinya, paroki di Gescher menulis tentang karya Suster di  sekolah taman kanak-kanak 
bahwa Suster  berkomitmen tinggi dan sesudah berkarya di sekolah taman kanak-kanak, ia dengan 
lembut hati memelihara orang-orang lansia di Marienstift. Pada tahun 1996, penutupan Marienstift 
mengakhiri kontrak kerjanya di sana. Sebagai suster yang sudah pensiun ia hanya dapat melakukan 
pekerjaan sukarela, yang terasa sangat berat bagi Suster. Kepindahannya ke Annenthal merupakan 
suatu langkah berat lain baginya. Meskipun sering menderita rasa kesakitan, ia dengan setia 
mengunjungi seorang susternya yang sakit dari komunitas setempatnya  yang dulu hingga suster ini 
meninggal. Dua hari kemudian, Suster Maria Theodosa menyusul ke rumah abadi kita, yang tidak kami 
sangka-sangka, namun sesuai dengan harapan Suster sendiri. Kita berdoa agar Allah mengaruniainya 
dengan anugerahNya atas dedikasi dalam ketenangan dan kesetiaan persaudaraannya! 


