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Irmã Maria Clementien nasceu em Amsterdam e cresceu numa família de 09 filhos, 
com o trabalho bastante difícil dos pais. Era a quinta filha. Não obstante a grande família, 
a mãe se tomou o tempo para costurar e consertar roupas para o orfanato em Amstelveen.  

Depois da Escola Primária, a Irmã obteve o diploma em lingerie e comércio. Como 
jovem, trabalhou num banco por vários anos e em seu tempo livre acompanhava a mãe 
ao orfanato para ajudar. Gostava de empenhar seus esforços pelas crianças.  

Alguns anos mais tarde, ingressou nas Irmãs de Notre Dame. Após a profissão, foi 
para o Ensino Médio e teve a formação como professora. Era uma excelente professora. 
Lecionava de coração e alma.  

Por algum tempo, a Irmã trabalhou nas Escolas em Siebengewald e Lauradorp. Em 
1965, tornou-se professora e diretora no Internato em Tegelen. Lá trabalhou até 1987.  

Depois de se aposentar na escola, foi superiora local na Casa Provincial por muitos 
anos, até que suas forças não eram mais suficientes. Lembraremos Irmã Maria 
Clementien  como uma religiosa feliz e alegre com um sincero senso de humor. Era capaz 
de fazer sacrifícios e sempre se mostrava muito amável. A gratidão caracterizou sua vida 
e tornou-se muito óbvio quando ficou doente: as palavras: “Muito obrigada” sempre 
estavam em seus lábios. 

A Irmã também tinha muita devoção à nossa fundadora espiritual, Júlia Billiart.  Seu 
“Oh! quanto é bom o bom Deus” que expressava a bondade de Deus, passou para os 
outros através de Irmã Maria Clementien. 

Os últimos anos de sua vida eram difíceis. O Senhor lhe concedeu uma cruz 
pesada para carregar. Ela que sempre tinha sido tão ativa, tornou-se totalmente 
dependente dos outros. Entretanto, permaneceu grata e contente. 

Sua grande dedicação à educação da juventude e seu compromisso para com os 
outros através de toda a sua vida faz-nos confiar no Deus mais forte que já a acolheu em 
seu Reino de alegria e de paz.   


