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“O amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo,  
que nos foi dado”. Rom 5,5  

Estas palavras da Missa da Vigília de Pentecostes refletem o cerne mais profundo sobre o qual 
a Irmã Maria Euthalia construiu a sua vida. 

Gertrud Ostendarp era a mais nova dos doze filhos de Johanna e Johann Ostendarp. Seus pais 
eram agricultores e mantinham uma pequena pousada. Na casa dos pais havia muita vida. A 
atmosfera era marcada por boas relações e profunda devoção. Dois dos seus irmãos morreram 
em idade precoce. Seu irmão mais novo e um cunhado foram mortos na Segunda Guerra 
Mundial. Sua irmã Luise ingressou na Congregação das Irmãs da Divina Providência. Mais 
tarde, Irmã Maria Euthalia sempre manteve contato próximo com sobrinhas, sobrinhos e suas 
famílias. 

Após completar a escola primária e secundária, durante dois anos, ajudou uma senhora da 
família do dono de uma fábrica em sua cidade natal. Depois disso, continuou seus estudos, por 
meio ano, em Mülhausen. Em 1936 foi para Hoddesdon, Inglaterra, onde por dois anos ajudou 
as irmãs no trabalho doméstico. Ao retornar, seguiu o chamado de Jesus e ingressou, como 
postulante em Mülhausen a 3 de setembro de 1938. Ingressou no Noviciado no dia 25 de 
março de 1939 e recebeu o nome de Irmã Maria Euthalia.  

Após o noviciado, frequentou um curso para aprender a cuidar de bebês, em Bonn. Concluiu, 
com sucesso, sua formação como enfermeira de bebês em 22 de setembro de 1942, mas 
exerceu o apostolado neste campo somente por dois anos. Em 1945, foi transferida para 
Wangerooge para cuidar de crianças que precisavam de lazer. Wangerooge seria o lugar do 
seu apostolado por mais três vezes. 

Durante 12 anos morou e trabalhou no pequeno convento em Vestrup, cuidando de muitos 
doentes e idosos. A pedido do pároco, ela também coordenava um grupo de meninas e tocava 
órgão. 

Em 1969, concluiu um curso de contabilidade para que pudesse administrar as finanças. Ela 
fez este trabalho em Vestrup e, depois, no Antoniushaus em Vechta, onde também foi a 
superiora local por algum tempo. Tanto em Vestrup quanto em Vechta, mantinha contato com 
muitas pessoas à sua volta. Em 1992, foi transferida para o Marienhain, naquele tempo, a Casa 
Provincial. Quando foi transferida para a enfermaria, pediu permissão para fazer apostolado 
"fora", o que significava assumir pequenas tarefas e manter contatos externos à enfermaria. 

Não é surpreendente que ela transmitia alegria, serenidade e confiança em Deus aos quase 98 
anos. De manhã, já bem cedo, ela estava na capela e, enquanto era fisicamente apta, 
preenchia o dia jogando e dando uma caminhada pelo jardim e cemitério. Até seus últimos 
dias, respondia de uma maneira divertida ou tinha um dizer engraçado na ponta da língua, o 
que nos fazia rir. 

Agradecemos a longa vida da Irmã Maria Euthalia em nossa comunidade. Acreditamos que ela 
esteja desfrutando da vida em abundância com Deus, que é Amor, e que encontrará 
novamente todos os que a precederam.  


