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Data Lugar do Nascimento: 24 de Outubro de 1926 Helte, County Meppen, Alemanha 
Data e Lugar da Profissão: 14 de Abril de 1953 Coesfeld, Liebfrauenburg 
Data e Lugar da Morte: 22 de Julho de 2014 Vechta, Salus 
Data e Lugar do Funeral: 29 de Julho de 2014 Vechta, Cemitério Conventual 
 

“Ó Deus, conheceis todos os meus caminhos“. Sl 139,3 

 
Este versículo do Salmo era o lema da vida de Irmã Luise Maria. Tinha confiança que Deus a 
acompanhava sempre.  

Irmã Luise Maria era a filha mais nova de Anna and Heinrich Otten. Oito irmãos e três irmãs 
pertenciam a sua grande família. Seu irmão Hermann era padre na diocese de Osnabrück. 
Todos os seus irmãos voltaram para Deus antes dela. Permaneceu estreitamente ligada com 
suas sobrinhas, sobrinhos e familiares até sua morte.  

Após terminar os estudos, Luise trabalhou na fazenda de sua família até a idade de 19 anos. 
Então foi mandada para as Irmãs em Meppen para aprender Economia Doméstica por um ano. 
Lá, tomou consciência de sua vocação como Irma de Notre Dame. 

A 3 de Abril de 1951, fez vestição em  Ahlen e recebeu o nome de Irmã Maria Heimrade – mais 
tarde, ela escolheu voltar ao seu nome de batismo e foi chamada Irmã Luise Maria.  

Em Paderborn, teve a possibilidade de completer sua formação em Economia Doméstica.  
Então assumiu a responsabilidade pelo bem estar das irmãs e crianças na Casa Meeresstern 
na ilha de Wangerooge e em St. Vincenzhaus em Cloppenburg. Durante mais de 20 anos, ela 
cuidou da cozinha em muitas casas da congregação. 

De 1989 em diante, ela foi sacristã na paróquia S. Willehad na ilha de  Wangerooge, uma 
época muito importante e de realização para ela.  Gostava de partilhar sobre essa época, 
especialmente sobre a colaboração marcada pela mútua estima.  Ela sabia realizar os desejos 
e necessidades dos padres e dos diversos grupos de pastoral durante as férias. Nem um 
esforço era demais para ela. Por exemplo, quando as crianças queriam servir ao altar e não 
havia  “vestimentas” suficientes, ela espontaneamente costurava algumas. 

Um evento especial durante essa época era a Peregrinação a Santiago de Compostela, que 
ela recordava com grande alegria. 

Em 2000, adoeceu com câncer do seio, contudo, depois de um longo tratamento, pode retornar 
a sua querida ilha e continuar seu ministério até 2007. Então aposentou-se e foi transferida 
para o Convento Marienhain em Vechta. 

Durante o ultimo ano, teve vários problemas de saúde, e no final do ano, precisou permanecer 
no hospital  por algum tempo. Em Fevereiro de 2014, foi para a enfermaria. Outro período no 
hospital,  há três semanas, não foi suficiente para melhorar sua saúde.  

Na manhã do dia 22 de julho de 2014, terminou sua vida na terra. Confiando em seu Deus, que 
a acompanhou  durante toda a vida,  foi para a vida sem fim na morada eterna.  


