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Hari-hari dalam kisah hidup Suster Maria Hildegundis mudah diingat: Dia lahir pada 
tanggal 7 Mei 1926, dibesarkan di sebuah keluarga besar di Emsland, dan memasuki 
Kongregasi bersama saudarinya Hedwig di Mülhausen pada tahun 1949. Setelah 
menyelesaikan pembinaan religiusnya, dia belajar bahasa Jerman dan Inggris di 
universitas di Bonn untuk menjadi guru sekolah menengah. Selain bekerja penuh waktu, ia 
memperoleh kualifikasi tambahan dalam teologi. Dari tahun 1966 sampai 1993, dia 
mengajar adalah seorang guru di Liebfrauenschule di Cologne, dan sejak 1997 ia menjadi 
piko komunitas tersebut selama hampir dua puluh tahun. Selama beberapa dekade dia 
juga menggunakan keahliannya memasak dan membuat roti yang luar biasa untuk 
kesejahteraan kami di Cologne.  

Para guru, siswa, dan orang tua menghargai keahlian profesionalnya, keterampilan 
pedagogisnya, dan terutama hatinya yang lebar dan humor baiknya. Kami, para susternya, 
berterima kasih atas niat baiknya, kebijaksanaannya, komitmennya, keceriaannya, dan 
terutama untuk spiritualitasnya yang dalam.  

Dengan kematian Sr. Maria Hildegundis, ketiga suster Notre Dame dari keluarga Eilers – 
Sr. Maria Brigitta, + 2006; dan Sr. Hedwig Maria, + 2013 - sekarang telah menyelesaikan 
hidup mereka di dalam Tuhan. Meskipun kedua saudara perempuannya bertugas di 
berbagai karya, mereka tetap berhubungan dekat dengan Sr. Maria Hildegundis. Hal ini 
juga berlaku untuk keluarga besarnya. Kami mendapat kesan bahwa Sr. Maria 
Hildegundis menjadi pusat perhatian yang terus membuat saudara kandungnya dan 
generasi berikutnya bersama-sama. Hal itu sangat jelas saat kami merayakan ulang 
tahunnya yang kesembilan puluh tahun lalu. Pertemuan keluarga besar di biara kami di 
Cologne itu seperti festival panen yang menyatukan keluarga Eilers dan juga memberi 
kesempatan kepada para suster dan komunitas sekolah untuk mengungkapkan rasa 
terima kasih mereka.  

Kami tidak bisa merayakan hari yubile yang ke-65 karena pada tanggal 28 April 2017, 
Suster menderita stroke serius, sampai hari wafatnya. Dia menghabiskan minggu-minggu 
terakhir hidupnya di rumah salus kami, Haus Salus. Selama dia bisa, Sr. M. Hildegundis 
mengungkapkan rasa syukur dan rasa puasnya sampai dia ditebus dari penyakitnya dan 
dengan damai pulang ke rumah Bapa pada malam hari Pesta Hati Kudus.   

Suster Maria Hildegundis mencintai music yang mengiringi Mazmur 91 karya Felix 
Mendelssohn-Bartholdy, dan kami yakin bahwa janji, “Ia akan memberikan malaikat 
pelindung untuk menjagamu di sepanjang hidupmu ...“ sekarang telah terpenuhi baginya.  


