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IRMÃ  MARIA HERMENGILDE 
 
Maria KLÜ MPER ND  4222 
 
 
 
Província Maria Regina, Alemanha 
 
Data e Lugar do Nascimento: 18 de agosto de 1924 Stadtlohn, County Ahaus, Alemanha 
Data e Lugar da Profissão: 08 de abril de 1948  Mülhausen, 
Data e Lugar da Morte: 16 de dezembro de 2014 Mülhausen Haus Salus 
Data e Lugar do Funeral: 23 de dezembro de 2014 Mülhausen Cemitério do Convento 
 
Quando você fez tudo que se esperava de você, então coloque a chave debaixo do capacho e vai. 

Não olhe para trás. Vai em Paz!  - Francisco de Sales 

Maria Klümper era a mais velha de 10 filhos de Ignaz e Elisabeth Lümper. Toda a sua vida 
foi marcada pela grande responsabilidade e cuidado com que ela assumiu como a filha mais velha  
da grande família durante o tempo difícil do Socialismo Nacional e a Segunda Guerra Mundial. 

Depois de concluir a escola elementar e secundária, ela completou seu ano obrigatório de 
serviço doméstico e a 01 de abril de 1940, iniciou um estágio comercial no negócio de fabricação 
em Stadtlohn, no fim do qual recebeu o certificado de conclusão de seu aprendizado. Cursos de 
datilografia, estenografia e tecelagem, bem como o treino de enfermeira na Cruz Vermelha Alemã 
completaram a sua educação/formação. Em 1943, foi recrutada para uma base de companhia 
militar onde assumiu a administração e a organização do departamento de compras. A 10 de 
outubro de 1944, foi recrutada como enfermeira da Cruz Vermelha nas forças armadas até o final 
da II. Guerra Mundial.  

 Depois que seu pai e irmãos, convocados para o serviço militar, tinham voltado para casa 
da guerra e do cativeiro, seu desejo de longa data de ingressar na Congregação das Irmãs de 
Nossa Senhora foi realizado a 15 de outubro de 1945. 

 Após sua profissão, Irmã Maria Hermengilde  frequentou o Curso Médio Notre Dame, em 
Mülhausen de 1948-1951 e prestou o exame final do liceu. Seu grande desejo de estudar Arte não 
foi realizado devido a sua doença cardíaca, porém em   breve foi descoberta sua capacidade na 
administração.  Já que tinha a conclusão do Liceu, só precisou frequentar o segundo ano da 
Faculdade Comercial em Ahlen.  

 De 1955 a 2006, Irmã Maria Hermengilde auxiliou a ecônoma provincial nas múltiplas 
tarefas da administração da Província Maria Regina, em Mülhausen. 

 Seu amplo conhecimento, seus múltiplos dons e capacidades técnicas e destreza, sua 
grande responsabilidade e incansável compromisso mostraram o caminho durante o tempo de 
reconstrução após a guerra e, mais tarde, quando muitas atividades tiveram de ser fechadas e 
prudentes provisões para o futuro tiveram de ser feitas. Para as Irmãs jovens que a sucederam 
em seu trabalho de administração, ela foi uma mestra sábia e paciente.  

 Em seu raro tempo livre, gostava de pintar e fazer coisas criativas e surpreendeu as 
coirmãs e sua família com pequenos trabalhos de arte. Sempre conservou um íntimo contato com 
sua grande família. Foi uma alegria especial para ela quando sua irmã mais nova Gertrud a 
seguiu, como Ir. Maria Ludgerie, na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora, em 1963. 

 Deixando seu trabalho na administração e mudando-se  para a Casa Salus em 2007 foi 
uma grande e difícil mudança, porém devido a sua idade e a saúde debilitada foi necessário de 
ela aceitar um cuidado especial. 

 Ao entardecer de 16 de dezembro, nosso bom Deus a chamou, realizando seu advento há 
muito tempo esperado para se unir ao bom Deus no céu.  


