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IRMÃ  MARIA HERMTRUD 
 
Margarete GEHRING   ND 5633 
 
 
Província Maria Regina, Coesfeld/Alemanha 
 
Data e Lugar de Nascimento: 06 de janeiro de 1939 Wüllen, County Ahaus, Alemanha 
Data e  Lugar da Profissão: 03 de abril de 1962  Liebfrauenburg, Coesfeld 
Data e Lugar da Morte: 27 de dezembro de 2013 Kloster Annenthal, Coesfeld 
Data e Lugar do Funeral: 31 de dezembro de 2013 Cemitério Conventual, Coesfeld 
 

Irmã Maria Hermtrud, Margarete Christine Gehring, nasceu em 1939 (o ano em que iniciou a 
guerra). Margret, como ela simplificou seu nome, cresceu com dois irmãos e duas irmãs na casa 
paterna. Depois de completar seus estudos, ajudou os pais com a família de um proprietário de hotel. 
Além de apreciar sua capacidade industrial e sua confiança, louvavam “sua natureza sincera e alegre”  
e lhe deram um relatório excelente. 

Em 1958, entrou no grupo de Júlia do Orfanato “Vinzenzwerk”, em Handorf, a fim de se “preparar” 
agora especialmente para seu “objetivo”, como ela mesma escreveu.  Jovens que estavam interessadas 
na vida religiosa e, ao mesmo tempo, queriam trabalhar na  casa lar de crianças podiam entrar nesse 
grupo. Uma Irmã de Nossa Senhora que estava trabalhando lá deu algum treino pedagógico e as 
introduziu na vida religiosa. 

Em maio de 1959, Margret decidiu definitivamente realizar seu “0bjetivo” e ingressar em nossa 
Congregação, em Coesfeld. Durante sua formação religiosa, chegou a conhecer diferentes apostolados 
de nossa Congregação, como economia doméstica, depois como líder de grupos nos internatos e nos  
anos setenta ela mesma recebeu a qualificação de tornar-se diretora de um lar. 

A partir de então trabalhou, com uma pequena interrupção, como diretora e superiora local no 
albergue para jovens trabalhadoras em Bocholt e no internato para estudantes universitárias em 
Münster e, em 1993, aceitou o ministério como superiora local no Kloster Annenthal , nosso centro 
provincial aqui em Coesfeld. 

Nós todas sabemos e apreciamos Irmã Maria Hermtrud como uma coirmã e superiora amável, 
generosa e paciente. Sempre estava disponível para ajudar e pronta para a ação; dificilmente  algo era 
demais para ela. Sabia como criar uma atmosfera acolhedora para as Irmãs, tornar a vida agradável 
para elas e compensar algo para eventual estresse. Coordenando diariamente as diferentes tarefas e 
condições das Irmãs e empregados no Kloster Annenthal exigia sua atenção, sua paciência e sua 
expertise. Além disso, tinha de ser flexível ao planejar e organizar eventos extraordinários,  como 
funerais, visitas de Irmãs estranhas, jubileus... Dizer “não” Jamais  combinava com Irmã M. Hermtrud. 
Ela iria arregaçar as mangas e ajudar no trabalho necessário. 

Contribuir  para nossa vida espiritual comum era muito importante para Ir. M. Hermtrud. 

Sua maneira pessoal  de viver nossa fé e sua oração sincera eram muito convincentes. Ir. M. 
Hermtrud se sentia muito ligada à família. Sempre que possível unia-se a eles em ocasiões especiais, 
conhecia suas sobrinhas e sobrinhos e acompanhava-os com muito interesse. A morte trágica de sua 
irmã e a morte inesperada de uma coirmã de nossa comunidade aqui no Kloster Annenthal quase, ao 
mesmo tempo, foram tal choque para ela que jamais pode se recuperar completamente disso. Mais e 
mais perdeu o interesse pelo que a circundava, tornou-se sempre mais introvertida e parecia estar 
profundamente triste.  

Mesmo quando a responsabilidade de liderança lhe foi tirada, ela não recuperou seu antigo amor 
pela vida. Com a crescente perda de sua força, a partir de 2010 ela viveu numa de nossas enfermarias 
onde recebeu a necessária ajuda. À s vezes parecia reagir logicamente. Muitas vezes, no entanto, ela 
parecia estar longe e ausente, porém jamais hostil. 

Pouco tempo antes de sua morte inesperada, uma Irmã que tinha percebido sua súbita e crescente 
fraqueza, perguntou-lhe: “Gostarias de ir para o céu, Ir. M. Hermtrud? E ela respondeu: “Sim, eu 
gostaria!” Um pouco tempo mais tarde, ela faleceu, silenciosamente, numa expectativa alegre, entregou 
sua alma nas mãos de Deus. Somos gratas a ela. Com grande fidelidade dedicou-se à nossa 
comunidade e nossa missão. Agora ela vai descansar na eterna paz de Deus.  


