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Irmã Maria  Ludgeri, Elisabeth Kloster, nasceu como a sexta dos sete filhos de Theodor 
e Anna Kloster. Três dos seus seis irmãos faleceram como crianças. Quando ela tinha três 
anos de idade, sua mãe também faleceu. Assim, chegou a conhecer o sofrimento em sua 
família, numa tenra idade. Em 1930, seu pai casou de novo, dando às quatro crianças uma 
mãe carinhosa. Um irmão perdeu a vida na Rússia, em 1941. 

Elisabeth frequentou a escola primária e secundária católica em Gescher. Então fez um 
ano compulsório, requerido naquele tempo, depois disso, completou três anos de formação nas 
artes econômicas do lar.  Em vez de fazer o serviço para mulheres, ela foi destinada a 
trabalhar numa indústria têxtil, que era importante para a guerra. Durante os anos depois da 
Segunda Guerra, trabalhou como governanta em grandes famílias e na indústria têxtil. De 1951 
a 1952, adquiriu mais conhecimentos em artes econômicas nos lares de crianças em Geldern 
Baersdonk, onde se descobriu seu amor para o trabalho como cuidadora de crianças. 

Aqui, ela também reconheceu sua vocação para a vida religiosa. Respondeu ao 
chamado de Deus, tornando-se Irmã de Nossa Senhora e a 10 de maio, iniciou seu 
postulantado,  em Mülhausen. Após o noviciado, passou no exame como cuidadora de 
crianças e então frequentou a Faculdade para professoras de creches, em Oedt. Irmã Maria 
Ludgeri trabalhou como educadora em vários jardins de infância, creches e internatos, 
especialmente na região do Ruhr. 

Em 1984, deixou seu trabalho como educadora e assumiu a responsabilidade pela casa 
de hóspedes, em Mülhausen. Quando as Irmãs idosas e doentes mudaram da antiga 
enfermaria para o prédio novo,  a Irmã ficou responsável pela cafeteria e, em 2009, mudou-se 
para a Casa Salus (Enfermaria). 

Irmã Maria Ludgeri colocou toda a sua atenção às pessoas confiadas a ela, seja para as 
crianças, seja para os hóspedes, sempre procurando criar um ambiente alegre e acolhedor. 
Limpeza, decorações de bom gosto, especialmente arranjos de flores e uma atmosfera 
convidativa nas refeições eram muito importantes para ela.  

Durante seus últimos anos, no entanto, teve de entregar seu querido trabalho, o que, 
muitas vezes, era um processo doloroso. Por exemplo, quando as atividades domésticas foram 
reestruturadas os serviços diminuíram, sua amada casa de hóspedes foi fechada e só usada 
esporadicamente. Devido à reestruturação da Liebfrauenschule (Escola de Nossa Senhora) a 
casa de hóspedes foi renovada e tornou-se um prédio de administração da Liebfrauenscheule 
e assim parte da escola. Enquanto estava trabalhando na cafeteria da Casa Salus até 2008, 
suas forças diminuíram. Não foi fácil para ela dever entregar este trabalho por causa das 
deficiências de audição e visão. Durante os últimos anos, tonou-se sempre mais dependente  
da ajuda das coirmãs e enfermeiras porque suas forças físicas e mentais estavam diminuindo. 
Na medida em que sua saúde o permitia, participava da vida comunitária até o fim. 

Hoje, ao celebrarmos a festa da Apresentação de Maria, Deus chamou Irmã Maria 
Ludgeri à Sua casa. Depois de ter acolhido tantos hóspedes em sua vida, agora ela participa 
do banquete celestial. 


