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Data e lugar da morte: 29 de julho de 2015 Kloster Annenthal, Coesfeld 
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Irmã Maria Angelie, Maria Altevers, nasceu em Biene, Distrito de Lingen. Com seus 
sete irmãos cresceu no feliz lar paterno. 

Depois de concluir a escola elementar e secundária e uma escola doméstica, 
trabalhou como governanta e depois numa grande cozinha da Casa Kolping, em Duisburg. 

Em 1939, Ir. M. Angelie ingressou em nossa Congregação, em Mülhausen/Baixo 
Reno. Seguiu o chamado de Deus como sua irmã Angela já tinha feito antes. Até sua 
morte, Angela, nossa Ir. Maria Elmara, já tinha proclamado a bondade de Deus e seu 
amor providente no Brasil, por décadas.  

Um ano mais tarde, sua irmã Margaretha, nossa Ir. Maria Bernharde, tornou-se um 
membro de nossa Congregação, generosamente serviu a Deus e o povo até sua morte, 
em dezembro de 2011. 

Depois de sua formação religiosa, Ir. Maria Angelie trabalhou em diversas casas da 
Congregação. Por décadas, estava encarregada de cozinhas e deu cursos de Arte 
Culinária, o que não era sempre fácil durante a guerra e no período depois da guerra. 
Com grande compromisso e em fiel desempenho do dever, a Irmã cuidou de suas 
coirmãs e, mais tarde, em Allagen, das crianças do Jardim de Infância da paróquia, 
próxima ao convento. Tanto os adultos como as crianças apreciaram suas habilidades 
culinárias. 

Ir.Maria Angelie irradiava uma amável gentileza, benevolência e uma 
espiritualidade de “pé no chão”. Muitas de suas antigas estudantes de culinária irão 
confirmar esse fato,  mas especialmente aquelas que encontraram o seu caminho para 
nossa Congregação e que, provavelmente foram influenciadas por sua personalidade.  

Era uma Irmã maternal. As crianças do curso infantil gostavam de visitá-la na 
cozinha e no jardim. Durante seus 27 anos lá, sua simplicidade e amabilidade certamente 
marcaram a atmosfera na paróquia.  

Em 2002, quando suas forças estavam declinando, Ir. M. Angelie despediu-se de 
Allagen e veio para o Kloster Annenthal. Lá, ela ajudou na pequena cozinha da enfermaria 
durante vários anos. Ir. M. Angelie era uma mulher de oração. Muitas vezes, podia ser 
encontrada na pequena capela. Todas as necessidades da Congregação e de seus 
familiares eram lembradas em sua oração. Em 2012, a Irmã pode celebrar o seu jubileu 
de graça o que a encheu de gratidão e alegria. Em todos os desafios de sua vida, ela foi 
animada e guiada pelas palavras: “Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo”. (Jo 21, 
17). Essas palavras encontram agora sua plena realização na glória do Senhor. 


