
Berita Kematian 
 

SUSTER  MARIA  GABRIELE 
 
Gabriele HACKSTEDT  ND 7228 
 

 
Provinsi Maria Regina, Coesfeld / Jerman 
 

Tanggal dan Tempat Kelahiran: 13 Oktober 1960 Barßel, Kabupaten Cloppenburg, Jerman 
Tanggal dan Tempat Profesi: 19 Maret 1988 Marienhain, Vechta 
Tanggal dan Tempat Kematian: 07 Februari  2014 Marienhospital, Vechta 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 14 Februari  2014 Pemakaman Biara, Marienhain, Vechta 
 

Sebab Aku ini, TUHAN, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu: 
 "Janganlah takut, Akulah yang menolong engkau.” Yes 41:13 

 
Suster Maria Gabriele percaya akan janji Allah yang selama bertahun-tahun menderita penyakit yang 
serius. Kata-kata yang meneguhkan ini telah memberikan kekuatan dan kepercayaan diri kepadanya. 

Suster Maria Gabriele, Gabriele Hackstedt, dilahirkan di Barßel, kabupaten Cloppenburg. Ia adalah 
anak dari pasangan Bernhard Hackstedt dan Maria Hackstedt, terlahir Blömer. Pada hari kedua 
sesudah kelahirannya, Gabriele mendapat  baptisan mendadak karena kondisinya yang cukup serius. 
Beliau melewati masa kecil dan masa mudanya bersama dua orang saudara dan saudarinya di 
rumah pertanian orang tua mereka. Pada tahun 1980 beliau lulus dari sekolah menengah. Sesudah 
menyelesaikan studi di bidang pendidikan sosial, beliau masuk kongregasi kita di Vechta pada 
tanggal 10 Oktober 1985.  

Pada tahun 1992 beliau menerima gelar sarjana dalam bidang pedagogi di Vechta, sementara pada 
saat itu beliau mengajar di sekolah tinggi teknik di Marienhain. Beliau mengajar di sana selama 
beberapa tahun, menyampaikan berbagai pengetahuan secara kompeten. Sebagai pengatur di 
wisma anak, beliau menerapkan kemampuan manusiawi dan profesionalitasnya dengan idealisme 
yang tinggi. Selama empat tahun tinggal bersama para suster Kettering, Inggris menjadi saat-saat 
yang spesial baginya. Di sini juga beliau mengajar dan belajar. 

Di dalam kongregasi, Sr. Maria Gabriele juga sangat komitmen dalam membina yunior, sebagai 
asisten kedua provinsial dan jugaa sebagai anggota dewan rumah di rumah provinsi Marienhain. 
Beliau selalu dihargai sebagai rekan bicara yang mengerti bagaimana berkomunikasi dengan orang 
lain secara terbuka, pengertian dan melihat kebaikan dalam diri setiap pribadi. 

Sejak tahun 2006, cacat bawaan mengharusnya untuk menjalani beberapa operasi beresiko tinggi 
dan mengancam jiwa yang pada akhirnya membawa efek samping yang berat serta mempengaruhi 
kekuatannya. 

Pada hari Sabtu tanggal 14 April 2013, beliau dapat merayakan pesta emasnya bersama suster 
saudara dan pada tanggal 26 April 2013, orangtua dan keluarganya diundang untuk perayaan ini. 
Hari itu sungguh menjadi hari yang indah karena semua yang hadir senang menceritakannya 
kembali. 

Selama beberapa bulan terakhir kesehatannya semakin menurun dan beberapa kali harus dirawat di 
rumah sakit.  

Pada tanggal 6 Februari 2014, beliau harus dibawa ke rumah sakit lagi dan kesehatannya menurun 
drastis sehingga seluruh keluarga berkumpul untuk mengucapkan selamat jalan kepada Suster Maria 
Gabriele. 

Kami percaya bahwa pada pagi hari tanggal 7 Februari 2014, Tuhan telah mengambil kembali Suster 
Maria Gabriel dengan tanganNya dan menyambutnya dalam kerajaanNya yang abadi. 


