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Suster Maria Franzeska, Paula Rump, dibesarkan bersama enam saudaranya di rumah orang tua 
mereka di Lastrup, County of Cloppenburg.  

Sesudah menyelesaikan sekolah, beliau menimba keahlian profesi dalam bidang rumah tangga dan 
bisnis perhotelan serta restoran. Beliau mengembangkan pengalaman dan keahliannya selama dua 
tahun masa pembinaan dan bekerja sebagai asisten juru masak bersama para suster kita di Panti 
asuhan Antoniusstift  di Damme. Di sana juga beliau memutuskan untuk masuk dalam kongregasi 
kita.  

Oleh karena tidak diperbolehkan untuk menjadi religius di negara sosialis Jerman maka Paula 
Rump memulai pembinaannya sebagai pembantu perawat di RS militer di Ahlen pada tahun 1943. 
Saat rumah induk Mülhausen disita, novisiat kita akhirnya dipindahkan di sekolah Ahlen, yang 
digunakan sebagai RS militer. Pelatihan resmi sebagai pembantu perawat membantunya secara 
diam-diam untuk mengikuti pembinaan religius bersama para pemudi lainnya. Sesudah perang, 
pada bulan Oktober 1945, beliau menyelesaikan masa novisiatnya dan mengikrarkan kaul di 
Rumah Induk di Mülhausen.  

Hingga tahun 1963, Sr. Maria Franzeska bertugas memasak di berbagai tempat selama satu atau 
dua tahun, memperhatikan kondisi para murid, staf, tamu dan suster saudara. “Beliau sungguh 
seorang juru masak yang handal,” kata seorang rekan suster, para tamu memujinya “juru masak 
yang terampil,” para mantan murid dan anak didik sangat antusias dengan salad dan roti 
buatannya. Sr. Maria Franzeska bersedia mengajarkan keahliannya kepada mereka yang ingin 
belajar darinya. Beliau menciptakan suasana yang positif di dapur dan senang mencoba hal baru. 
Selama tahun-tahun awal karyanya, beliau bersedia menerima perpindahan yang relatif sering 
terjadi antara Kempen dan Pyrmont, Vechta serta Münster. Sesudah itu beliau bertanggungjawab 
sebagai juru masak bagi para penghuni dan tamu di Liebfrauenstift di Münster selama beberap 
dekade dari tahun 1963 hingga tahun 2002. 

Bagi Sr. M. Franzeska, doa komunitas sama pentingnya dengan relasi pribadinya dengan Tuhan. 
Doa adalah sumber hidupnya yang memberinya kekuatan dalam saat-saat sulit dan situasi 
menantang. Beliau suka musik khususnya menonton acara-acara musik di gereja-gereja. Di saat 
senggang khususnya masa liburannya  beliau bersantai dengan bersepeda keliling.  

Beliau menjaga relasi dekat dengan keluarganya dan suka bertemu dengan mereka. Saat pertama 
pensiun dan tinggal di biara Kloster Annenthal, beliau pergi dengan mengendarai sepeda. Masalah 
tulang dan operasi yang dijalaninya membuat minggu-minggu terakhir hidupnya menjadi sulit. Ini 
sangat membatasi semangatnya untuk menyambut ulang tahunnya yang ke-90, karena beliau 
hanya dapat merayakannya dengan cara terbatas. Namun beliau dengan sadar mengucapkan 
selamat tinggal kepada semua yang diharapkannya dan memeluk akhir hidupnya yang semakin 
mendekat. Oleh karena itu beliau bisa berpisah dengan kami dalam damai pada masa Adven – dan 
pergi ke rumah Bapanya dan Bapa kita. Kita berterimakasih kepada Suster M. Franzeska yang 
terkasih dan kita berterimakasih kepada Tuhan atas kehadiran suster di antara kita. 


