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Irmã Maria Hermtraud, Margret Hüging, cresceu como a quinta de 14 filhos numa “ família 
muito boa e religiosa“ – como um padre de então descrevia a família Hüging, mencionando 
ainda o vivo interesse de Margret na Paróquia – especialmente no trabalho com jovens.  

Por causa do fim da guerra, em 1945, o ano escolar de Margret foi interrompido abruptamente 
no nono ano, sem nenhuma graduação oficial.  Após trabalhar durante 7 anos da propriedade 
dos pais, foi lhe “permitido” – segundo ela mesma escreve – fazer a escola doméstica em 
Marienhain, Vechta, do Outono de 1951 ao Outono de 1952.  E, como ela escreve em seu 
Curriculim Vitae – “Eu estava decidida a seguir o chamado à vida religiosa.” 

A 5 de Maio de 1953, começou seu noviciado, na então Casa Provincial das Irmãs de Notre 
Dame em Coesfeld.  O pároco certificou que Margret possuía “as melhores qualidades para a 
vida religiosa e para a vida comunitária.” 

Depois de seus votos perpétuos, ela trabalhou  em diferentes  casas por mais de 20 anos, em 
grandes cozinhas e internatos.  Durante todos aqueles anos, Ir.M.Hermtraud, sempre mais, 
duvidava de que a vida religiosa ativa correspondia à sua vocação. Ela se sentia mais atraída 
à forma de vida contemplativa. Para examinar suas dúvidas, ela saiu durante alguns meses e 
foi para o Convento Beneditino St. Hildegard, em Eibingen.  Depois de meio ano, mais ou 
menos, retornou com a  certeza  de que sua vocação era para a vida ativa na comunidade 
das Irmãs de Nossa Senhora. 

Como antes, ela doou sua vida em nosso apostolado, agora comprometida de todo coração 
em grandes cozinhas. Durante muitos anos, ela cuidou, com competência da saúde e fez 
deliciosas refeições para muitas internas entre 10 e 18 anos na escola de Economia e na 
escola secundária em Ahlen bem como para suas coirmãs. Nos dias de festa, ela sempre nos 
surpreendia com ideias criativas em relação às refeições e habilidosamente ensinou várias 
gerações de aprendizes de cozinheira. 

Ela gostava de se relacionar com suas alunas e estava sempre perto de quem precisava de 
ajuda. O contato com os parentes era igualmente importante para Irmã Maria Hermtraud. Eles 
também mantinham estreito contato com ela, mesmo acompanhando-a na parte final de sua 
vida. 

Ir. M. Hermtraud gostava. de participar da vida comunidade, especialmente quando podia 
cantar conosco. A preparação da oração comunitária e da liturgia na paróquia era muito 
importante para ela.  Durante anos, ela foi membro do coral da Igreja Sta. Elisabeth, em 
Ahlen. 

Após sofrer por alguns meses, agora foi para casa – acompanhada por enfermeiras atentas e 
cuidadosas, irmãs e parentes. Agradecidas, nós a entregamos ao nosso amoroso e bom 
Deus.  


