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Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 
Data e Lugar de Nascimento: 04 de junho de 1933 Kleine-Mast perto de Vreden, Alemanha 
Data e Lugar da Profissão: 30 de agosto de 1955 Coesfeld 
Data e Lugar da Morte: 14 de novembro de 2013 Coesfeld 
Data e Lugar dos Funerais: 19 de novembro de 2013 Coesfeld 
 

Irmã Maria Felicite nasceu como a sétima dos onze filhos do agricultor Heinrich 
Scholte van Mast e sua mulher Maria, nascida Gehling, em Kleine-Mast, perto de Vreden, 
Comarca Ahaus. No dia 7 de junho, ela foi batizada na Igreja São George, em Vreden. 
Em 1940, recebeu a Primeira Comunhão e em 1943, foi crismada. Junto com cinco 
irmãos e cinco irmãs cresceu na casa paterna. Sua irmã mais velha Helene  entrou na 
Congregação das Franciscanas de Mauritz e recebeu o nome de Maria Celinis.  

De 1939 a 1947, Gertrud frequentou a Escola primária e secundária em Vreden. 
Quando tinha onze anos, recebeu um tiro no joelho de uma aeronave das Forças Aliadas. 
Este ferimento causou-lhe dores em toda a sua vida. Depois de completar a escola, 
começou a aprender corte e costura na Josefshaus, Vreden, que concluiu com um exame 
muito bom. Depois desta aprendizagem, trabalhou de maio de 1951 até inícios de 1953 
na sala de costura do lar de crianças Vincenzwerk e.V. em Handorf, perto de Münster. A 
vida católica em sua família e em sua cidade natal Vreden formaram Gertrud. Seu 
relacionamento com Nossa Senhora foi, de modo especial, importante para ela. A decisão 
de escolher a vida religiosa certamente tem sido influenciada por seu encontro com as  
Irmãs de Nossa Senhora, que cuidavam de crianças de famílias desfeitas, na assim 
chamada Vinzenzwerk. Além disso, tinha tido a experiência de sua irmã ingressando 
numa congregação religiosa. 

No dia 21 de janeiro de 1953, Gertrud iniciou seu noviciado na Congregação das 
Irmãs de Nossa Senhora. Na referência/informação dada pela paróquia que entregou 
como todas as candidatas, o pároco confirmou que, por seu modo de vida, tinha dado 
“crédito a seus pais e à paróquia”.  

Antes da profissão dos votos perpétuos em 1960, Irmã M. Felicite estava 
encarregada da costura de hábitos, em Coesfeld e Vechta, e cuidava da capela e da 
recepção. De 1961 a 1976, deu aulas de corte e costura e ensinou trabalhos manuais, em 
Allagen, onde era também superiora local por três anos. Completou seu treino como 
costureira recebendo o diploma de costureira. 

Graças a seu talento e sua capacidade de costurar hábitos sob medida, nós 
usamos hábitos muito bem feitos por décadas e somos gratas que ela usou seu talento 
para nós. Desde 1978, a Irmã foi responsável pela recepção no Kloster Annenthal, onde 
sempre mostrou uma grande prontidão para ajudar. Especialmente em dias de festa nós 
nos alegramos com sempre novas decorações de flores que ela arranjava com grande 
criatividade. 

Com interesse pleno de amor mantinha o contato com sua família.  

Ela nos deixou inesperadamente , silenciosa e discretamente, como vivera entre 
nós. Sabemos que agora está nas mãos de Deus onde pode descansar após uma vida 
bem ativa. 


