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 “Tudo para a maior glória de Deus" (cf. Inácio de Loyola) 

Josepha Niehaus nasceu no sul de Oldenburg. Era a segunda dos 7 filhos da família e 
sobreviveu a todos os seus irmãos. Dois de seus irmãos já foram mortos na Segunda Guerra 
Mundial.  

Josepha e seus irmãos cresceram em uma fazenda. A família era muito importante para ela. 
Manteve estreitos laços com seus familiares por toda a sua vida. Sobrinhas e sobrinhos, 
incluindo os filhos deles, visitavam-na regularmente mesmo quando idosa. 

Em 7 de março de 1944, Josepha pediu para ser admitida ao noviciado das Irmãs de Notre 
Dame em Mülhausen/Baixo Reno. Após o noviciado, foi transferida para diversas casas da 
Congregação, onde era responsável pela casa e pelo jardim. 

De 1962 a 1990, morou e trabalhou em Marl. Com grande dedicação realizou todas as tarefas 
regulares na Paróquia São Jorge, incluindo a de sacristã. Em dias de festa suas decorações 
com flores eram especialmente apreciadas. Trabalhava, em harmonia, com os sacerdotes, os 
coroinhas e os membros da paróquia. 

Um artigo de jornal, por ocasião do seu 65º aniversário, confirma como era estimada: “A Irmã 
Maria Renata é uma pessoa muito importante para a nossa paróquia. Por mais de 30 anos tem 
realizado muitas e diferentes tarefas. Não podemos imaginar nossa paróquia sem ela. Sua 
principal tarefa em nossa igreja é a de ser a sacristã. Além disso, leva a Santa Comunhão para 
doentes e idosos, faz compras para pessoas que tem dificuldades de locomoção, visita os 
solitários e doentes e auxilia com as coletas de porta-em-porta, realizadas pela Caritas.“  

Mesmo depois de 1990, quando a comunidade de Marl havia sido fechada e a Irmã Maria 
Renata transferida para o Kloster Annenthal em Coesfeld, seu contato com a Paróquia de São 
Jorge continuava.  

A Irmã Maria Renata estimava muito suas coirmãs do Kloster Annenthal. Tinha interesse em 
tudo o que acontecia na comunidade. Durante muitos anos, fielmente e com grande amor, 
auxiliou a Irmã Maria Walteris, com quem havia convivido em Marl, por muitos anos. 

Possuía habilidades artísticas as quais teve tempo para desenvolver nos anos da sua 
"aposentadoria". Amava pintar com aquarela, batik e trabalhar com vidro. Fez muitas 
lamparinas coloridas sendo que diversas foram vendidas para as missões. Assim, ela levou 
"luz" para a vida de muitas crianças. 

As últimas semanas não foram fáceis para Irmã Maria Renata. Tinha muita saudade da sua 
mãe. Isto tornou-se evidente pelo chamado repetido de "Mama". Será que não era também 
uma expressão do seu anseio pelo céu?  

Durante esta fase difícil e dolorosa, a Irmã Maria Renata foi acompanhada com solidariedade e 
carinho. Que ela encontre agora a plenitude da vida em Deus, Aquele que a chamou pelo 
nome e para cuja glória viveu e trabalhou! 


