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SUSTER  MARIA  FELICITE 
 
Gertrud SCHOLTE VAN MAST ND 4775 
 

 

Provinsi Maria Regina, Coesfeld / Jerman 
 
Tanggal dan Tempat Kelahiran: 04 Juni 1933 Kleine-Mast near Vreden, Jerman 
Tanggal dan Tempat Profesi: 30 Agustus 1955 Coesfeld 
Tanggal dan Tempat Kematian: 14 November 2013  Coesfeld 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 19 November 2013 Coesfeld 

 
 
Suster Maria Felicite dilahirkan sebagai anak ketujuh dari sebelas anak yang lahir dari pasangan petani 
Heinrich Scholte van Mast dan istrinya Maria. Ia terlahir Gehling, Kleine-Mast dekat Vreden, Kabupaten 
Ahaus. Pada tanggal 7 Juni 1933, ia dipermandikan di Gereja St. George di Vreden. Pada tahun 1940, ia 
menerima Komuni Pertama dan tahun 1943, menerima Sakramen Penguatan. Ia dibesarkan di rumah orang 
tuanya bersama-sama dengan lima saudara laki-laki dan lima saudara perempuan. Saudaranya yang sulung 
Helene masuk kongregasi Fransiskan dari Mauritz dan menerima nama Maria Celinis. 
 
Dari tahun 1939 hingga 1947, Gertrud belajar di sekolah dasar dan menengah di Vreden. Ketika ia berusia 
sebelas tahun, lututnya tertembak oleh pesawat terbang Allied Forces yang terbang rendah. Luka ini 
menyebabkan rasa sakit sepanjang hidup. Setelah menyelesaikan sekolah, ia mengawali masa latihan kerja 
penjahit di Josefshaus, Vreden, yang ujiannya diselesaikan dengan sangat bagus. Sesudah masa pelatihan 
ini, ia bekerja dari bulan Mei 1951 hingga awal tahun 1953 di kamar jahit panti asuhan Vinzenzwerk e. V. di 
Handorf dekat Munster. 
 
Cara hidup Katolik di dalam keluarganya dan di tanah kelahirannya Vreden telah membentuk pribadi 
Gertrud. Relasinya secara khusus dengan  Bunda Maria sungguh penting baginya. Keputusan memilih 
kehidupan religius pasti dipengaruhi oleh perjumpaannya dengan para Suster Notre Dame yang memelihara 
anak-anak dari keluarga-keluarga retak  di Vinzenzwerk. Lagi pula, ia mempunyai saudari yang bergabung 
di dalam sebuah kongregasi religius. 
 
Pada tanggal 21 Januari, 1953, Gertrud mengawali masa novisiatnya di dalam Kongregasi Suster-suster 
Notre Dame. Di dalam  surat referensi  yang ditulis oleh paroki, yang diserahkannya seperti yang dilakukan 
semua calon, romo paroki menegaskan bahwa dengan cara hidupnya ia telah memberikan “kebangggaan 
kepada orang tuanya dan kepada paroki.” 
 
Sebelum mengucapkan kaul kekalnya pada tahun 1960, Suster M. Felicite bertanggung jawab menjahit 
habet di Coesfeld dan Vechta serta memperhatikan kapel dan penerima tamu. Dari tahun 1961 hingga 1976, 
ia memberi pelajaran menjahit dan menyulam di Allagen, dan sekaligus menjadi pemimpin setempat selama 
tiga tahun. Ia menyelesaikan pelatihannya sebagai penjahit dengan menerima diploma penjahit. 
 
Terimakasih atas ketrampilan tangannya dan kemampuannya menjahit habet sesuai dengan ukuran masing-
masing suster, kami telah mengenakan pakaian yang cocok ukurannya selama beberapa dasawarsa dan 
kami berterimakasih karena beliau telah memanfaatkan bakatnya demi kami. Sejak tahun 1978, ia 
bertanggung jawab di bagian penerima tamu di Kloster Annenthal. Di sini ia selalu menunjukkan kerelaan 
hatinya untuk membantu. Terutama pada hari-hari pesta kami menikmati dekorasi bunga-bunganya yang 
selalu baru dan dirangkai secara kreatif.  
 
Dengan perhatian dan kasih ia memelihara hubungan dengan keluarganya. 
 
Ia meninggalkan kami secara tidak terduga, tenang dan diam seperti ketika ia tinggal di antara kami. Kami 
yakin bahwa beliau sekarang ada di tangan Allah, hidup dalam damai abadi sesudah hidupnya yang aktif di 
dunia. 


