
Notícia de Morte 

 

IRMÃ  MARIA HILTGUND  ND 4289 

 

Maria GREVELHÖ RSTER 

 

 

 

Província Maria Regina - Coesfeld / Alemanha 
 
Data e Lugar do Nascimento: 13 de abril de 1927 Gescher-Tungerloh, Alemanha 
Data e Lugar da Profissão: 12 de agosto de 1952 Ahlen 
Data e Lugar da Morte: 27 de outubro de 2015 Coesfeld, Kloster Annenthal 
Data e Lugar do Funeral: 30 de outubro de 2015 Coesfeld, Cemitério Conventual 
 
 

“Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos!” (Sl 27,13) 
 

Ir. M. Hiltgund, Maria Grevelhörster, nasceu do fazendeiro Hermann Grevelhörster e de 
Anna, nascida Dresjan, em Tungerloh-Capellen perto de Gescher. 

Ela e seus muitos irmãos cresceram em sua família católica com quem manteve contatos 
estreitos durante toda a sua vida. Este ambiente levou-a ao envolvimento ativo na vida religiosa 
da paróquia e dos Jovens Agricultores e, mais tarde, isto certamente influenciou sua decisão de 
ingressar na vida religiosa. 

Na idade de seis anos, Maria iniciou sua vida escolar, em Turgenloh-Capellen. Por causa 
da guerra, ela trabalhou na família Schültingekemper durante seu último ano de escola. Ajudou no 
trabalho de casa e cuidou das crianças. Depois de completar sua escolaridade, em 1941, Maria 
trabalhou na fazenda dos pais até junho de 1948. De junho de 1948 até agosto de 1949, esteve 
com as Irmãs de Nossa Senhora na Liebfrauenschule em Nottuln para aprender a cozinhar e 
como cuidar da lida de casa. 

Em 1949, Maria pediu admissão para ingressar em nossa Congregação em Mülhausen, no 
Baixo Reno. Depois de sua formação para a vida religiosa em Ahlen, ela trabalhou em diversas 
casas nas atividades do cuidado da casa. 

Tanto quanto sua saúde frágil e as forças limitadas o permitiam, usou suas habilidades 
domésticas no refeitório, na enfermaria, na sala de costura, na recepção, etc.  

De 1990 a 2008, Ir. M. Hiltgund trabalhou na Liebfrauenstift em Gelsenkirchen, um Lar para 
pessoas idosas, dirigida por uma organização caritativa. Sua amabilidade e caráter aberto, suas 
conversações pessoais e visitas contribuíram para uma atmosfera cordial e benevolente. Escutava 
com cuidado e era muito atenciosa. Por isso, suas colegas a apreciavam e confiavam nela. Assim, 
muitas vezes pode ajudar a resolver questões e problemas. 

Visto que estava ativamente envolvida na paróquia, também lá foram criadas relações 
pessoais. 

Em 2008, Ir. M. Hiltgund foi transferida para o Kloster Annenthal. Tanto quanto sua saúde o 
permitia, ela continuou a participar na vida comunitária. Estava interessada em tudo que acontecia 
na comunidade.  

Tranquilamente, ia seu caminho, aceitou e suportou seu longo sofrimento com paciência. 

Agora pode “ver a bondade do Senhor na terra dos vivos”, como o salmista promete.  


