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SUSTER  MARIA  SOPHIE  ND  4317 

 

Helena Elisabeth Maria PIJNENBURG 

 

 

 

Delegasi Regina Virginum, Tegelen, Negeri Belanda  

 

Tanggal & Tempat Kelahiran:  13 Juli, 1924    Helmond, Negeri Belanda 

Tanggal & Tempat Profesi:  04 Januari, 1951 Tegelen, Negeri Belanda 

Tanggal & Tempat Kematian:  03 Juni, 2016    Tegelen, Negeri Belanda 

Tanggal & Tempat Pemakaman: 07 Juni, 2016    Tegelen, Negeri Belanda 

 

Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan; 
hatiku dan dagingku bersorak sorai kepada Allah yang hidup. (Maz. 84: 3) 

 

Setelah beberapa waktu tinggal berbaring di tempat tidur, Tuhan memanggil Suster Maria 

Sophie dini hari tanggal 3 Juni, untuk menikmati kebahagiaan abadi bersama-Nya. Suster 

hampir mencapai usia 90 tahun. Hidupnya berbuah limpah. 

Suster Maria Sophie dibesarkan di kota industri Helmond bersama empat saudara laki-laki 

dan lima saudara perempuan. Sesudah menyelesaikan pelajarannya di sekolah, ia bekerja di 

kantor di sebuah pabrik besar di Vlissingen. Ayahnya sebagai manajer di pabrik ini. Ia 

sungguh senang bekerja di sana. 

Di kota inilah ia mulai kenal Suster-suster Notre Dame. Ia bergabung di dalam kongregasi 

pada tahun 1948. Suster Maria Sophie seorang pribadi yang selalu gembira dan senang 

besenda gurau. Ia selalu memberikan jawaban yang mengesankan. Ini tidak berubah hingga 

akhir hidupnya, bahkan ketika kekuatannya sudah melemah. 

Setelah profesi ia mendapat pelatihan sebagai guru. Ia mengajar selama 34 tahun di sekolah 

dasar dan juga menjadi kepala sekolah. Ia mengajar paling lama di Hoensbroek. Dengan 

penuh kasih ia memberikan dirinya seutuhnya untuk anak-anak yang dipercayakan 

kepadanya. 

Sesudah karirnya sebagai seorang guru dan kepala sekolah ia membantu di paroki di 

Hoensbroek dan kemudian juga di Herpen. Ketika bapak uskup kami yang sekarang ini masih 

di paroki di Hoensbroek, Suster merawat ibu bapak uskup yang tinggal bersama  beliau. 

Suster Maria Sophie akan selalu tinggal di dalam kenangan kita sebagai seorang religius 

yang gembira dengan banyak humor dan semangat luarbiasa! 

Kami berdoa agar beliau, yang telah menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya, hidup 

bahagia di Surga. Selamat jalan, Suster Maria Sophie yang terkasih. 


