
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ  MARIA WILHELMIS ND 5137 

 
Erna Maria Menschick 
 
 
 
Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
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Jesus disse, “Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância”.  Jo 10,10  

 

Erna Maria Menschick nasceu em Merseburg, Condado de Saale, três anos antes do início da 
II Guerra Mundial. Tinha dois irmãos mais novos. Seu pai morreu quando Erna Maria tinha 
nove anos de idade. Foi uma perda difícil que marcou toda a sua vida. Em 1950, devido a 
influências políticas – a ocupação russa e a RDA (República Democrática Alemã) – a família 
fugiu para o Oeste. Encontraram alojamento e um novo “lar” em Oldenburgo. A mãe da Erna 
Maria, por muitos anos, foi professora na nossa antiga Liebfrauenschule. A família teve que 
enfrentar outra grande perda: em 1958, seu irmão de dezenove anos morreu em um acidente 
na antiga RDA. 

Erna Maria frequentou a antiga Liebfrauenschule, em Vechta, onde concluiu o Abitur em 28 de 
fevereiro de 1956. Ela conheceu as irmãs de Oldenburgo e de Vechta, sentindo o chamado 
para se tornar irmã de Notre Dame. Três meses depois da formatura, ingressou na 
Congregação. Na vestição, em fevereiro de 1957, recebeu o nome de Irmã M. Wilhelmis – tanto 
o pai quanto seu irmão, tinham o nome Wilhelm. 

Irmã M. Wilhelmis estudou matemática e biologia na Universidade de Münster. Seus estudos 
foram interrompidos pelo terciado. Fez seu estágio em Wilhelmshaven. De 1969 até 2002, deu 
aula na Liebfrauenschule, em Vechta. Por 37 anos, foi membro da equipe de gestão da escola. 
Por 34 anos, foi responsável pelo calendário escolar e os horários de substituição dos 
professores. Depois de aposentada, até 2013, deu aulas particulares e ficava feliz quando um 
estudante tirava uma nota melhor. Passou seus últimos anos em Marienhain, Vechta.  

Irmã M. Wilhelmis era uma professora completa. Ela gostava de compartilhar seus 
conhecimentos e experiências e estava sempre pronta para ajudar onde fosse necessário. 

Gostava de acompanhar um casal amigo para o Lago Dümmer onde contemplavam a natureza. 
Mesmo depois de se mudar para o Marienhain, mantinha contato com seus colegas. 

O retiro de 30 dias, que fez em 1989, foi uma experiência muito preciosa para ela. Gostava de 
compartilhar sua jornada espiritual e suas experiências, especialmente, durante os primeiros 
anos após o retiro. Esta partilha era útil para quem escutava. 

Manteve contato permanente com sua família. Por muitos anos, fez férias com sua mãe, na 
bonita terra de Sauerland e, mais tarde, com sua irmã, em Tübingen. 

A vida da Irmã M. Wilhelmis foi marcada pela promessa de Jesus: “Eu vim para que todos 
tenham vida e a tenham em abundância”. Mesmo com suas forças diminuídas, participava de 
tudo da melhor forma possível. Finalmente, ela pode retornar ao Deus da vida e acreditamos 
que esteja experimentando, agora, a plenitude da vida n Éle. 


