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Na manhã do dia 28 de janeiro, o Senhor chamou Irmã Maria Everharde para 
partilhar de sua eterna alegria, depois de um curto período de doença. Irmã M. Everharde 
provinha de uma família afetuosa, aconchegante em que todos eram bem-vindos.  

 

Era a quinta filha de Petrus Buurman e Hendrika Kilsdonk. Ela tinha três irmãos e 
três irmãs.  

 

Pouco depois de seu nascimento, toda a família mudou-se para Hoensbroek. Aqui 
ela foi para a Escola Elementar e também participou de outros cursos referentes à 
educação. Lá chegou a conhecer as Irmãs de Nossa Senhora. 

 

Depois de sua formação em Tegelen como menina, ela melhorou seu conhecimento 
como cozinheira e atividades domésticas. Em 1945, ingressou na Congregação. 

 

Após a profissão religiosa, participou de mais cursos em dietética e com isto pôde 
trabalhar numa cozinha institucional. Por 47 anos, trabalhou em diferentes cozinhas na 
Congregação. 

 

 Irmã Maria Everharde era uma excelente cozinheira e sempre fez o seu trabalho 
com amor e dedicação. Tinha a certeza de que as refeições para as coirmãs, as crianças 
e os idosos eram o ponto principal do dia, tomava um tempo para o descanso e um 
intervalo. Durante as refeições eles renovavam sua força para continuar o trabalho. 
Ninguém sabia melhor que o tempo das refeições muitas vezes eram um acontecimento 
social, em que sua atenção ia para os outros e para o mundo.  

 

Irmã Maria Everharde tinha também muito conhecimento na parte técnica. Não havia 
máquina que estragasse sem que ela fosse capaz de consertá-la. Muitas vezes, podia ser 
vista nos corredores do convento com uma grande caixa de ferramentas na mão.  

 

Quando suas forças diminuíram e o trabalho na cozinha era demasiado para ela, foi 
para Wessem onde se tornou disponível na paróquia e em atividades para as missões. 

 

Na última etapa de sua vida em Tegelen, podia-se perceber como sua mente estava, 
aos poucos, menos viva. Porém, não obstante isso, sempre foi uma irmã alegre e feliz, 
nunca exigente e sempre agradecida por toda palavra boa, ação ou gesto. 

 

Nós Irmãs em Tegelen somos gratas por termos tido esta Irmã em nosso meio até o 
fim de sua vida. Ela era contente, feliz e simples. Uma verdadeira joia! 

Que o Deus de amor, amor que ela irradiava tão claramente, agora a deixe entrar 
em Seu Reino! 

RIP 


