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SUSTER  MARIA  BRITTA 
 
Monika FORTMANN  ND 6265 
 
 
 
Provinsi Maria Regina, Coesfeld / Jerman 
 

Tanggal dan Tempat Kelahiran: 12 Mei 1946 Lutten, Vechta, Jerman 
Tanggal dan Tempat Profesi: 25 Maret 1968 Marienhain, Vechta 
Tanggal dan Tempat Kematian: 19 Januari 2014 RS Marien, Vechta 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 25 Januari 2014 Pemakaman Biara Marienhain,Vechta 

 
 
Sr. M. Britta telah meminta  kami untuk tidak menulis keterangan yang terperinci mengenai hidupnya. 
Kami menghargai keinginannya. 

 
“Tuhan adalah cahaya dan keselamatanku. Mzm 27 

Hidup Suster Maria Britta ditandai dengan kepercayaan bahwa Allah selalu hadir untuknya dan 
terangNya yang besar selalu menyertainya sepanjang hidup. 

Beliau melewati masa kecil dan remajanya bersama 10 orang saudaranya di Lutten, Kabupaten 
Vechta, dalam lingkungan kerohanian yang mendalam.  

Pada tahun 1965, Monika Fortmann masuk kongregasi kita di Vechta, Marienhain, dan di hari 
penerimaan busana biara beliau menerima nama Suster Maria Britta. 

Sesudah studi dari tahun 1974 – 1979, beliau berkomitmen dengan sepenuh hati dalam karya 
pengajaran di Liebfrauenschule, Cloppenburg. Selama bertahun-tahun beliau mengurus dengan 
senang hati kegiatan-kegiatan waktu luang bagi para putri selama liburan. Banyak alumni yang masih 
bercerita tentang hal ini dengan semangat dan rasa syukur yang dalam. 

Selama bertahun-tahun, Suster M. Britta ikut serta dalam organisasi yang mengurus retret bagi para 
pelajar di Pusat Kaum Muda di Vechta. Keramahan dan caranya yang selalu terbuka 
memudahkannya untuk berhubungan denan orang muda dan perjumpaan baik dengan Suster M. 
Britta ini meninggalkan kesan bagi mereka. 

Pada tahun 1992, beliau menerima tanggungjawab managemen biara St. Antoniushaus di Vechta, 
rumah pembinaan dan retret milik keuskupan. Beliau berkomitmen pada kebutuhan lembaga dengan 
segenap kekuatan, tenaga dan pemikiran-pemikiran baru. 

Beliau menjumpai setiap pribadi dengan pribadinya yang periang, terbuka dan menjaga relasi dengan 
banyak pribadi yang dekat dengannya. 

Kesehatan Suster M. Britta menurun dalam minggu-minggu terakhir. Pada hari Selasa tanggal 14 
Januari  2014, beliau dibawa ke rumah sakit Vechta dan di sana beliau menyerahkan hidupnya 
kembali ke tangan Allah kita yang mahabaik pada malam hari tanggal 19 Januari  2014. 

Kita percaya bahwa Yesus, cahaya dan keselamatannya telah memanggilnya kembali kepadaNya  
dan menyelesaikan hidupnya dalam rangkulan kasihNya. 


