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A Irmã M. Anselma fez 100 anos – Uma Razão para Celebrar! 

11 de agosto de, 2016, Vechta, Alemanha 
 

  

Foi a primeira vez que, nós Irmãs de Vechta-
Marienhain, um aniversário de 100 anos. 

 
 

 
 

Os funcionários de saúde, decoraram 
lindamente a porta do quarto da Irmã.   
 

 

À s 8h30min todas as Irmãs e funcionários da 
saúde se reuniram para as felicitações. A 
Irmã M. Anselma irradiava alegria. 
 
Claro que a árvore 
de maçã não 
poderia faltar. 
Visto que a Irmã 
M. Anselma tinha 
sido enfermeira, a 
importância da 
maçã para a saúde 
também foi, 
naturalmente, 
referida e, ao final, 
todos receberam 
uma maçã.  
 

Uma das 
enfermeiras 
geriátricas pintou 
um quadro mostrando a Haus Meeresstern e 
a Ir. M. Anselma numa bicicleta, do jeito que 
ela costumava andar, na ilha. 

 
 

Na primeira flia: Ir.M.Henriette, Ir M.Anselma, 

Ir.M.Anneliese 

À s 10h o Deputado Administrador do 
Distrito, o prefeito e o Reitor Matschke 
vieram para trazer-lhe as felicitações.  
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Prefeito Gels & Reitor Matschke 

 

Deputado Administrador do Distrito Kläne, felicitano-a  

 

Os primeiros convidados de Wangerooge 
chegaram para filmar. O médico da ilha e 
sua esposa vieram como convidados 
surpresa (abaixo).  

 

 

Ir. M. Christa e Ir. Bernhardine Maria 
acolheram os outros convidados 

A celebração de ação de graças às 
14h30min na Igreja Espírito Santo, foi o 
destaque do dia. Kurt Weigel, que serviu 
como sacerdote em Wangerooge, por muitos 
anos, veio especialmente de Rüdesheim 
para presidir a celebração. Um grande 
número de parentes havia chegado, para 
alegria da Irmã M. Anselma. 
 

  
Mesa de Café Festiva 

  Os parentes vieram com tempo para o 
dia. Por isso, tinham tempo suficiente para foto 
em grupo. 

 

Todo mundo estava feliz e contente, ao final 
deste dia maravilhoso.  


