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“Hoje sabeis que o Senhor virá, e ele nos salvará, e de manhã verão a sua glória” 
Liturgia do Natal. 

Irmã Maria Friedeburg era a quinta de seis filhos de Otto e Elisabeth Hübmer. Quando 
tinha seis anos de idade, seu pai um oficial da rede ferroviária, foi transferido para Breslau, na 
região da alta Silésia e a família mudou-se para lá. Anneliese frequentou a escola primária e 
secundária básicas em Breslau. Após concluir esses cursos, percebeu seu desejo de trabalhar 
com crianças e iniciou uma formação de educadora para crianças. Depois tomou conta de 
crianças numa família em Breslau. Junto com sua própria família e a família com que trabalhou, 
experimentou o duro bombardeio de Breslau e a aproximação da fronte russa e a ocupação da 
mesma. Em 1945, Breslau foi declarada uma fortaleza e a família foi expulsa porque a alta Silésia 
tornou-se polonesa. Em sua fuga para o Ocidente, a família foi separada. Anne foi capaz de 
encontrar novamente seus pais num campo de refugiados em Goslar, e juntos mudaram-se para 
Terra de Oldenburgo, onde também se reuniram os irmãos. 

Na Casa –Vincenzhaus em Cloppenburg, encontrou um trabalho como educadora de 
crianças. Aqui chegou a conhecer as Irmãs de Nossa Senhora e sentiu o chamado para a vida 
religiosa, ligada a seu desejo de trabalhar com crianças e jovens necessitadas de uma atenção 
especial devido à sua deficiência ou necessidades sociais.  

A 7 de setembro de 1948, iniciou sua formação religiosa em Mülhausen. Após sua primeira 
profissão, esteve a cargo de grupos de crianças em diversos lares e internatos no Baixo Reno e 
na Região do Ruhr. Em 1950, sua irmã mais velha Ruth Irmã M. Othilia, seguiu-a na 
Congregação. Irmã Maria Othilia trabalhou na Casa de Estudantes Vinzenheim, em Aachen. 
Durante esse tempo, ela completou simultaneamente sua formação como educadora de crianças. 

Irmã Maria Friedeburg era generosa e de mente aberta e assim ajudou as jovens 
deficientes para encontrar um emprego e se tornarem independentes. Comunicou seus dons 
artísticos e seu senso de harmonia e beleza às jovens confiadas a ela e ajudou-as em tudo. De 
1987 a 2003, trabalhou na Casa Lar para crianças St. Annenhof, em Kempen onde ela estava 
encarregada da recepção e da sacristia. A recepção tornou-se um lugar onde as crianças, 
funcionários e hóspedes se sentiam compreendidos e acolhidos. Ir. Maria Friedeburg  escutava 
amavelmente a cada um e procurava ajudar quando era necessário. Participava ativamente na 
missão e nos círculos de trabalhos manuais na Paróquia “Natividade de Maria” partilhando as 
suas capacidades e ideias. Era tão conhecida na paróquia e na cidade que uma irmã disse mais 
tarde:  “Ir. M. Friedeburg, Annenhof e Kempen, era algo especial”!  

Quando se mudou para a Casa Salus, em Mülhausen em 2003, novamente trabalhava na 
recepção e em dias de festa, suas maravilhosas decorações ajudavam a criar uma atmosfera 
festiva. Não obstante as dores e muitos problemas de saúde, ela vivia para e com a comunidade 
de modo que a sua morte repentina à tardinha do dia 20 de dezembro no hospital em Kempen nos 
chocou profundamente. Para ela, o advento de sua vida está realizado no encontro com Jesus, o 
Filho de Deus Encarnado, a quem serviu durante toda a sua vida. 


