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IRMÃ  MARIA CLARENA ND 4803 

 
 
Gertruda Maria HELDENS 
 
 
 
Delegação Regina Virginum, Tegelen, Países Baixos 
 
 
Data e Lugar de Nascimento: 03 de junho de 1931 Heerlen, Países Baixos 
Data e Lugar da Profissão: 10 de agosto de 1954 Tegelen, Países Baixos 
Data e Lugar da Morte:  03 de setembro de 2014 Tegelen, Países Baixos 
Data e Lugar do Funeral:  09 de setembro de 2014 Tegelen, Países Baixos 
 
 

“Toda a Jesus por Maria”! 
 
Na idade de três anos, Irmã Maria Clarena perdeu a mãe e o pai ficou com as três 
crianças. Depois de algum tempo, ele casou de novo e a família aumentou com duas 
meninas. Irmã Maria Clarena realmente amava a família e nela cresceu. 
 
Passou a juventude em Molenberg, um bairro de Heerlen, onde frequentou a Escola 
Primária e a Escola de Ciências Domésticas. Mais tarde, tornou-se professora. 
 
Em agosto de 1952 ingressou no noviciado das Irmãs de Nossa Senhora (Notre 
Dame) em Tegelen e como jovem Irmã lecionou em Hoensbroek e Amstelveen. Era 
um verdadeiro apoio para suas alunas. Nos anos seguintes foi-lhe pedido ir para a 
Indonésia. Passou lá alguns anos como missionária. Após seu retorno, trabalhou 
como costureira, como secretária e acompanhava Irmãs para o hospital. 
 
Nos últimos anos de sua vida, no entanto, tornou-se evidente que estava 
enfrentando limitações físicas. Não era mais capaz de pensar claramente, e tinha 
muitas dores. Com seu espírito cheio de vida adquiriu coragem e ajuda para muitas 
outras enquanto sua vida religiosa declinava. Foi difícil para ela e para os que a 
acompanhavam assumir isto. A Irmã tinha um caráter alegre. Levou este espírito 
alegre para muitos outros.  
 
Após um longo período de doença, Irmã Maria Clarena passou calmamente para a 
eterna luz na noite de quarta feira, 03 de setembro. Permaneceu fiel à inscrição da 
aliança que recebera no dia de sua profissão religiosa, cultivava uma grande 
devoção a Nossa Senhora. 
 

Descanse em paz! 


