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Irmã Maria Theodorika, Mathilde Stöck, era a segunda dos três filhos de Theodor Stöck e 
Therese, nascida Funke. Tinha uma irmã e um irmão que foi morto na guerra em 1943.  

Depois de frequentar a escola primária básica por quatro anos, ela foi para o Curso Médio 
na Escola, em Ratingen. Numa família em Ratingen, completou um ano de serviço obrigatório, 
introduzido pelos Socialistas Nacionais, em 1938.  

Em Düsseldorf, Mathilde foi treinada como enfermeira dentista e durante longo tempo teve 
muita experiência numa clínica para cirurgias bucais. Após o período de aprendizado, teve de 
deixar seu primeiro e segundo empregos, já após dois ou três meses porque os dentistas  eram 
convocados para as fileiras de armas e seus escritórios foram fechados. O escritório onde ela 
estava trabalhando foi continuado sempre por novos dentistas porque um após o outro foram 
chamados para as fileiras das armas (período de guerra). 

A 7 de setembro de 1948, ingressou na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora, em 
Mülhausen. Durante os primeiros anos, após sua profissão, Irmã Maria Theodorika trabalhou em 
diversas comunidades em Bonn e Geldern. Depois dos votos perpétuos, em 1956, trabalhou por 
16 anos como enfermeira dentista num escritório instalado na Casa Salus para a dentista, Ir. M. 
Humilitas. Em 1972, quando o escritório teve de ser fechado porque Ir. M. Humilitas adoeceu, Irmã 
Maria Theodorika foi mandada para ajudar  Ir. M. Julia, que estava encarregada do internato. 
Ficou responsável pelas estudantes mais velhas, o assim chamado Grupo de santa Maria. Em 
1978, trabalhou por alguns anos na portaria principal, onde também ficou encarregada da mesa 
telefônica. Depois serviu por 10 anos numa ala da Casa Salus, o lar para nossas Irmãs idosas, 
antes de se aposentar, em 2003.  

Durante seu trabalho no internato, Irmã Maria Theodorika estabeleceu bons contatos com 
as estudantes que lhe ficaram fiéis até a sua morte. Enquanto era capaz, escreveu cartas 
circulares para as antigas estudantes. Estamos certas de que foi principalmente graças a ela que 
mantemos bons contatos com um grande número de ex-alunas. Cuidou de sua antiga 
colaboradora, Ir. M. Júlia, até que faleceu, na idade de quase cem anos. 

Irmã Maria Theodorika sempre estava pronta para seu dever, era exata e meticulosa. Em 
Düsseldorf,  participou por vários dias na construção de um novo Jardim de Infância que foi 
aberto, ajudando no trabalho mais difícil e ainda podia rir quando o trabalho mais difícil tinha 
terminado e era parcialmente destruído novamente por artistas. Tinha um horário fixo para a 
oração, gostava de ler livros interessantes e olhar, de vez em quando, um filme de agentes 
policiais. Depois de um derrame a um ano atrás, não podia mais caminhar e era completamente 
dependente numa cadeira de rodas. Uma alegria especial para ela eram as visitas da senhora 
Tilmans, uma aluna antiga, que a levava, muitas vezes, pelo jardim. Irmã Maria Theodorika era 
grata por todo tipo de serviço das enfermeiras. Após o derrame, não conseguia mais falar. As 
Irmãs cuidavam bem dela.  

No dia 11 de outubro de 2013, o Senhor chamou Imã Maria Theodorika para o seu reino de 
luz e de paz. 


