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„Engkau adalah jalanku, kekuatanku, sumber hidupku. 
Engkau adalah penciptaku.” (Madah Ibadat Harian) 

 

Suster Maria Sighilde, Maria Simon, adalah anak keempat dari enam bersaudara yang 
dilahirkan dari keluarga yang baik. Ia lahir di Büren dimana ia juga dibesarkan dan sekolah di 
sana. Setelah lulus Sekolah Menengah, ia bergabung dengan Kongregasi Suster-suster Notre 
Dame di  Mülhausen / Lower Rhine. 

Setelah menjalani pembinaan awal, ia belajar di berbagai universitas untuk menjadi guru bagian 
farming dan ekonomi rumah tangga . Dalam tahun 1957, ia berhasil mengikuti Ujian Negara 
Kedua; kemudian di thn. 1867, ia juga lulus Ujian Nergara untuk mengajar di sekolah-sekolah 
ketrampilan (zaman sekarang disebut Pendidikan tinggi Ketrampilan).  

Sr. M. Sighilde mengajar di berbagai sekolah di komunitas kami. Setelah studi lanjutan dalam 
bidang kimia dasar, bisnis dan ilmu-ilmu sosial dan langsung ia magang di Aachen. Kemudian ia 
menjadi kepala Sekolah Notre Dame di Coesfeld dari tahun 1970 hingga 1993. Ia melaksanakan 
tugas ini dengan komitmen tinggi. Ia menjumpai banyak tantangan sebagai kepala sekolah, ia 
bekerja dengan kesungguhan hati dan ketekunan dan ia berhasil memimpin sekolah itu meski 
pada waktu itu sekolah harus menghadapi banyak perubahan. Jika ada hal yang diperlukan, ia 
memiliki keberanian membuat keputusan-keputusan yang membuat ia merasa “kesepian.”   

Dia memiliki telinga yang terbuka untuk semua orang yang datang kepadanya dalam situasi sulit 
dan ia mencoba untuk membantu setiap kali itu mungkin. Dia sangat dihargai dan dihormati. 
Selama bertahun-tahun, ia berkomitmen untuk mendukung pekerjaan misionaris Pater Douteil di 
Brasil dengan doa dan dengan cara lain. Staf dan para siswa mendukung komitmennya dengan 
banyak kegiatan. 

Setelah pensiun dari mengajar, Suster Maria Sighilde melayani selama sebelas tahun di 
Studentin-nenburse, asrama mahasiswi di Münster, di mana ia menjabat sebagai piko dan 
sebagai direktur asrama. Dari 2004 - 2011, dia tinggal di komunitas Büren dimana dia 
membantu di sekolah dan di rumah.  

Akhirnya, dia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Kloster Annenthal. Fase ini 
ditandai dengan penyakit namun ia sedapat mungkin masih ingin bebas melakukan 
kehendaknya sendiri. Dia berpartisipasi dalam kehidupan komunitas, ia tertarik pada 
perkembangan dalam Gereja dan dalam masyarakat, meski ia hanya hadir saja.  

Pada tgl. 20 Juli 2016 dini hari ia menyerahkan kembali hidupnya ke dalam tangan sang 
penciptanya, yang telah menjadi jalan,kekuatan dan sumber hidupnya.  


