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Irmã Maria Geertruid cresceu numa família com 4 meninos e 2 meninas. Era a 
quarta filha. Nasceu em Helmond e passou lá a sua juventude. 

 
Ela foi uma das primeiras meninas que se tornou membro do “St. Claire 

Society . Naquele tempo era um bem conhecido e lutador grupo do qual surgiram 
várias Irmãs de Notre Dame. Após ingressar nas Irmãs de Notre Dame, como noviça 
trabalhou como líder de um grupo na Casa Lar para Crianças, no assim chamado 
“Hague”. Ela o fez com muito amor e prazer, especialmente quando lhe pediram 
para tomar conta das crianças pequenas. Mais  tarde, ela falava sobre este 
apostolado com muito carinho. Após sua profissão, quando completou sua formação 
como professora, trabalhou em Hoensbroek por dois anos, depois foi a Tegelen 
onde era professora e diretora da Escola Immaculata. Trabalhou com a juventude 
por 24 anos. 

 
Irmã M. Geertruid foi uma educadora perfeita. Amava as crianças, deu-se 

muito bem com elas e teve intensos laços afetivos por muitos anos com elas. 
 
Depois de sua aposentadoria, fez muitos trabalhos no computador para 

outros. Ela o fazia de boa vontade, porém também partilhava o seu sofrimento. Não 
obstante a sua doença e sofrimentos, participava da vida comunitária e procurou 
esconder as suas dores e sofrimentos aos outros.  

 
Então, numa tarde, teve uma hemorragia cerebral. Não tínhamos ideia de 

como isto iria afetá-la. Quando voltou do hospital, após dois dias, ela estava tão 
contente de modo que irradiava alegria.  

 
Esperava que a levaria à morte. Porém era mais difícil do que ela pensava... 

Não era mais capaz de falar, exprimir seus desejos. Estava totalmente dependente 
de outrem. Isto a fez sentir-se completamente dependente dos outros. E isto foi 
difícil para uma pessoa que sempre tinha tido o cuidado pelos outros e cuidava de 
seus próprios negócios! No final, não tinha mais forças para ir adiante. Sua energia 
estava no fim e suspirava para ir a seu Criador e estar unida com Ele. 


