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Irmã Maria Lutgardis, Elisabeth Vreman, era a mais velha dos filhos de Johann e Elisabeth 
Vreman, nascida Giesen. Seu pai era holandês e trabalhava como um habilidoso operário numa 
das muitas fábricas de tecidos em Bocholt.  Junto com suas duas irmãs cresceu  num ambiente 
marcado pela fé católica. Já muito cedo entrou em contato com as Irmãs de Nossa Senhora. 

Elisabeth frequentou a escola primária e secundária e depois iniciou um estágio de 
costureira. Visto que todos os filhos tinham a cidadania holandesa por causa do pai, foi muito 
difícil para eles frequentar  um curso médio a fim de receber mais tarde qualquer profissão durante 
o tempo do Nacional Socialismo.  

Até o final da Segunda Guerra Mundial, Elisabeth trabalhou em diversas empresas como 
costureira, por ex., numa sala de costura de Wehrmacht, e frequentou um curso onde recebeu a 
Missio Canônica. Em 1946, foi-lhe oferecido um emprego como assistente numa creche paroquial,  
onde trabalhou com as Irmãs de Nossa Senhora até 1950. 

A 01 de julho de 1950, respondeu ao chamado de Deus, ingressando em nossa 
Congregação, em Mülhausen. Durante seu noviciado, recebeu o certificado de intermediária e 
passou no exame de artes econômicas que era necessário para a admissão num trabalho social. 
Depois da profissão, Irmã Maria Lutgardis frequentou a Faculdade para professoras de creche em 
Oedt de 1953 a 1955, e depois trabalhou em lares de crianças em Geldern-Baersdonk e Hüls, 
como líder de um grupo. 

Por 14 anos foi líder de um grupo de meninas deficientes no Vinzensheim, em Aachen. Depois foi 
responsável pelo refeitório lá nos 19 anos seguintes e, em 1993, foi transferida para o Salus em 
Mülhausen. Por 11 anos, trabalhou na ala 1 da cozinha na Nova Construção, onde cuidou das 
refeições para as Irmãs idosas e doentes. 

A partir de 2004, suas habilidades físicas e mentais estavam declinando sempre mais. 
Depois de ter tido o cuidado para crianças que viviam em instituições – crianças deficientes e suas 
coirmãs por toda a sua vida, agora ela mesma tornou-se sempre mais dependente da ajuda de 
outros. 

Irmã Maria Lutgardis era uma irmã calma, despretensiosa em sua vida normal, bem como 
em seu apostolado, porém muito atenta e tinha um cuidado especial por outros e que se colocou a 
si mesma e o seu apostolado nas mãos bondosas de Deus. Além de seu trabalho, acompanhava 
as crianças a ela confiadas com grande interesse e mais tarde visitava as Irmãs em seus quartos 
na Casa Salus onde oferecia gentilmente seu serviço. Sempre manteve contato afetuoso com sua 
família e aguardava com alegria as visitas à sua cidade natal Bocholt. 

Durante os últimos anos de sua vida, a demência tomou conta de suas habilidades físicas 
e mentais, porém nunca  perdeu suas cordiais risadas e a vivacidade, seu jeito não verbal que 
unia com seu ambiente. Sua gentileza era um dom especial para as coirmãs e as enfermeiras. 
Quando Deus a chamou para seu lar eterno, à tarde do dia 13 de julho, foi um alívio e uma 
realização do ardente desejo para Irmã Maria Lutgardis. 


