
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ  MARIA ANGELIKA ND 5141 

 
Adele HOLTERMANN 
 
 
 
Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 
Data e local do nascimento: 14 de maio, 1927 Wippingen, Aschendorf 
Data e local da profissão: 15 de agosto, 1959 Coesfeld 
Data e local do falecimento:  04 de maio, 2017 Coesfeld, Kloster Annenthal 
Data e local do funeral: 10 de maio, 2017 Cemitério Conventual, Coesfeld 
 

“Em verdade, em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna". Jo 6, 47 

Adele cresceu em uma numerosa família na fazenda de seus pais. Desde nova, ela e 
seus irmãos deviam ajudar com o trabalho no campo e na casa. 

De 1933 a 1941, frequentou a escola primária e secundária católica em Wippingen. Os 
anos subsequentes da sua vida foram marcados pela Segunda Guerra Mundial. Até 1949, 
morava com seus parentes para ajudar suas famílias uma vez que os filhos destes 
haviam ido para a guerra, servir como soldados. De 1949 a 1950, fez curso de cozinheira 
na Escola Secundária Notre Dame em Büren. Por vários anos, trabalhou em diferentes 
famílias para substituir uma mãe falecida ou doente. 

Estas atividades diversificadas levaram-na a sentir o desejo de pedir admissão na 
Congregação das Irmãs de Notre Dame em Coesfeld e fê-lo, somente, em 1956. 

Após a sua formação religiosa, Irmã Maria Angelika trabalhou em diversas casas, primeiro 
em Büren, depois em Coesfeld. Era encarregada da cozinha, da cafeteria e das visitas. 
Com exceção de pequenas e curtas interrupções, morou e trabalhou em Büren por 41 
anos. 

Com grande dedicação e com a ajuda dos seus colaboradores, cuidou da limpeza dos 
quartos da escola e da casa. Ela fez esse trabalho árduo, de maneira silenciosa e alegre, 
por várias décadas. A lavanderia e o jardim também estavam sob sua responsabilidade. 
Além do trabalho, a Irmã M. Angelika também cuidou do bem-estar dos funcionários. Com 
carinho, acompanhava-os e se interessava pelos acontecimentos da vida deles. 

Irmã Maria Angelika contribuiu para a vida comunitária pela sua presença alegre e seu 
jeito próprio de "fazer graça" - como expressou uma co-irmã. Se interessava por tudo o 
que dizia respeito à comunidade. Por outro lado, podia retirar-se para ficar sozinha e, 
também assim, ficava satisfeita. 

Por toda a vida teve um bom relacionamento com sua família, especialmente, com a sua 
irmã gêmea. Isso foi importante para ela, na velhice, quando a força física lhe faltava.  

Durante sua "aposentadoria" no Kloster Annenthal, a partir de 2004, tinha mais tempo 
para interesses pessoais. Adorava fazer trabalhos manuais para as irmãs e seus 
familiares. Era grata pelo cuidado amoroso a ela dispensado pela equipe de enfermagem, 
pelos funcionários do serviço social e pela companhia de suas co-irmãs. 

Estamos convencidas de que Irmã M. Angelika encontra-se na eternidade com o Senhor 
ressuscitado. 


