Berita Kematian

SUSTER MARIA SERAPHIA

ND 4744

Johanna HECK

Provinsi Maria Regina, Coesfeld / Jerman
Tanggal dan Tempat Lahir:
Tanggal dan Tempat Profesi:
Tanggal dan Tempat Kematian:
Tanggal dan Tempat Pemakaman:

10 Oktober 10, 1926
08 September, 1958
17 September, 2016
23 September, 2016

Roetgen, Daerah Aachen, Jerman
Mülhausen
Mülhausen, Salus
Mülhausen, Makam Biara

Suster M. Seraphia adalah anak pertama dari pasangan Leonhard dan Maria Heck. Ia dan 6 orang
adik kandungnya menikmati masa kecil dan masaremajanya dalam suaasana Katolik di daerah
utara Eifel, dekat perbatasan Belgia.
Johanna mengikuti pendidikan dasar dan menengah Katolik di Roetgen dan setelah
menyelesaikan tahun wajib belajar untuk anak perempuan yang ditentukan oleh Pemerintahan
Reich Ketiga, ia melanjutkan pembinaannya di sekolah ekonomi rumah di Aachen. Di Aachen, dia
juga mulai pelatihan sebagai perawat anak-anak, yang dia selesaikan dengan sukses.
Dari tahun 1944 dan selanjutnya, Roetgen berada di tengah-tengah zona pertempuran
pasukan Amerika dan Jerman. Sejumlah besar tentara tewas dan penduduk sipil harus
meninggalkan rumah mereka. Setelah perang, mereka kembali ke desa dan hutan mereka yang
hacur lebur. Karena situasi itu, Johanna hanya bisa menyelesaikan tahun percobaan sebagai
seorang pekerja perawatan anak pada tahun 1946. Dia bekerja sebagai perawat anak di berbagai
keluarga sampai 1954. Keinginannya untuk menjadi seorang perawat pediatrik tidak dapat dipenuhi
karena pada tahun-tahun pasca-perang orang yang kuat fisiknya dibutuhkan untuk pekerjaan
rekonstruksi.
Sejak tahun 1954 on, Johanna bekerja di panti asuhan Helferin in Leuth di mana ia
mengenal Suster-suster Notre Dame. Keinginannya untuk mempersembahkan seluruh hidupnya
kepada Allah semakin kuat sehingga ia masuk Kongregasi SND di Mülhausen pada 15 Oktober 15,
1955. Setelah pembinaan religiusnya, Suster berkarya di berbagai panti asuhan di Duisburg-Ruhrort
dan Kempen dan di sanatorium Maria Helferin. Ia mencinta anak-anak dan mereka mencintai suster
yang kecil ini dimana ia selalu berada untuk melayani mereka.
Sayangnya, dia hanya bisa bekerja untuk waktu yang singkat dalam pelayanan ini karena
pada tahun 1974, ia didiagnosis dengan sclerosis berat, yang secara bertahap menyebabkan ia
menderita kelumpuhan total dan tidak dapat berjalan lagi. Dia dipindahkan ke Haus Salus di
Mülhausen, di mana ia masih dapat membantu di bagian resepsiones dalam kursi roda selama
empat tahun.
Sejak tahun 1978, Sr. M. Seraphia semakin membutuhkan bantuan perawatan. Selama lima
tahun terakhir, ia tidak dapat meninggalkan tempat tidurnya. Ia ia tak mampu lagi bergerak maupun
berbicara.
Suster M. Serafia adalah suster berpikiran terbuka. Selama dia mampu dia suka membaca,
ia menikmati hidup bersama, dalam doa-doa komunitas. Ia senang mengikuti Elkaristi dan doa-doa
yang dilakukan di kapel melalui TV dan juga suka nonton acara-acara menarik lainnya.
Sr. M. Serafia sangat berterima kasih atas perawatan yang baik dan kebaikan para perawat
geriatri dan suster saudarinya dan ia menghargainya dengan kelembutan, kesabaran dan senyum
kepuasan. Dia selalu membina hubungan baik dengan keluarganya. Ketika ia tidak dapat lagi
menghubungi mereka, mereka datang mengunjungi suster secara teratur.
Di pagi hari tanggal 17 September, Tuhan kita yang mahabaik mengakhiri penderitaannya,
memanggilnya dengan lembut ke rumah di mana dia sekarang menikmati kepenuhan hidup dalam
pelukan-Nya yang kekal.

