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Irmã Maria Veronis cresceu na fazenda de seus pais junto com seus quatro irmãos 
mais novos. Sua vida de família era marcada por uma profunda fé, um relacionamento muito 
íntimo com a comunidade da vila, e o trabalho difícil nas Montanhas áridas do Hunsrück.  

Thekla frequentou a escola primária básica e a secundária em Korweiler e depois de 
ter concluído a escola, ajudou sua mãe no trabalho da lavoura. No semestre do inverno de 
1961-1962 e 1962-1963, completou sua formação no curso de Artes Domésticas na 
Heinrichhaus em Engers onde chegou a conhecer e apreciar as Irmãs de Notre Dame.  

A 31 de outubro de 1961, seguiu o chamado de Deus e iniciou sua formação religiosa 
na casa e jardim em Hennef-Happerschoss e em Rheinbach. Em 1970, foi transferida para o 
convento em Duisburg-Laar, onde trabalhou na cozinha. Como cozinheira e governanta da 
casa cuidou dessa comunidade até 2007. Esses anos em seu apostolado, que só interrompeu 
em seu terciado, devido a uma doença prolongada e por sua formação em Artes Domésticas 
em Paderborn. Quando a comunidade foi fechada em 2007, Irmã M. Veronis foi transferida 
para Geldern onde tinha o cuidado do trabalho de casa.  

Irmã M. Veronis era uma pessoa muito quieta e só falava raras vezes, porém tinha o 
dom de escutar atentamente e reagia sensivelmente às necessidades de suas coirmãs e suas 
habilidades de cozinheira e padeira, e a criatividade e amor pelas flores criaram uma 
atmosfera calorosa e amável.   

Visto que todas as suas coirmãs trabalhavam em várias escolas para crianças e nas 
paróquias em Duisburg, Ir. M. Veronis estava sozinha em casa na maior parte do dia, porém 
foi aqui que as pessoas encontraram alguém na casa na maior parte do dia, que sabia 
escutar suas necessidades, dando-lhes conselhos, rezando por elas ou com a assistência 
material. Visitava as pessoas doentes e idosas na paróquia e ajudava onde fosse necessário.  

As Irmãs em Geldern a apreciavam por seu “dedo verde” no tratamento das muitas 
orquídeas que cresciam e floresciam devido a seu muito e bom cuidado e que sobreviveram 
mesmo quando pareciam que estavam mortas.  

Irmã M. Veronis sempre estava muito ligada com sua família cujas preocupações e 
alegrias eram parte de sua oração. Visitava sua cidade natal uma vez por ano e passar suas 
férias em lugares maravilhosos eram importantes para ela e a fortaleciam no corpo e na alma.  

Seu profundo relacionamento com Deus caracterizou toda a sua vida e era uma fonte 
de energia que partilhava com outros. Isto a ajudou a aceitar e suportar seus sofrimentos e 
aflições físicas. Quando caiu, quebrou sua vértebra lombar, que inicialmente procurava 
ignorar, porém lhe causou tanta dor que tinha de ser internada no hospital em Geldern. 
Pneumonia e outras complicações levaram-na a uma doença cardiovascular e finalmente 
foram a causa da morte. Bem consciente, impregnada na oração, silenciosa e calmamente 
devolveu sua vida nas mãos de nosso bom Deus.  


