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Data e local do nascimento: 07 de maio, 1926 Börgerwald, Emsland, Alemanha 

Data e local da profissão: 22 de maio, 1952 Mülhausen, Alemanha 

Data e local do falecimento: 23 de junho, 2017 Mülhausen, Enfermaria 

Data e local do funeral: 29 de junho, 2017 Mülhausen, Cemitério Conventual 
 
As datas na história da vida da Irmã Maria Hildegundis são fáceis de lembrar: nasceu a 7 
de maio de 1926, cresceu em uma família numerosa no Emsland e ingressou na 
Congregação, junto com a sua irmã Hedwig, em Mülhausen, em 1949. Depois de 
completar sua formação religiosa, estudou alemão e inglês na universidade em Bonn para 
se tornar professora do Ensino Médio. Além de trabalhar em tempo integral, ela obteve 
uma qualificação adicional em teologia. De 1966 a 1993, foi professora na 
Liebfrauenschule de Colônia e, a partir de 1997, foi superiora local desta comunidade por 
quase 20 anos. Durante várias décadas, também usou suas excelentes habilidades de 
cozinheira para o bem da comunidade em Colônia.  

Professores, alunos e pais valorizavam sua experiência profissional, suas habilidades 
pedagógicas e, especialmente, seu coração generoso e seu bom humor. Nós, suas co-
irmãs, agradecemos sua benevolência, sua discrição, seu compromisso, sua alegria e, 
acima de tudo, a sua profunda espiritualidade.  

Com a morte da Irmã Maria Hildegundis, as três Irmãs de Notre Dame da família Eilers - 
Irmã Maria Brigitta, falecida em 2006 e Irmã Hedwig Maria, falecida em 2013 - já estão na 
vida plena com Deus. Embora suas duas irmãs tenham exercido apostolados diferentes, 
elas cultivavam uma relação muito próxima com a Irmã Maria Hildegundis. Isto também é 
verdade em relação à sua numerosa família. Tínhamos a impressão de que a Irmã Maria 
Hildegundis se tornava, cada vez mais, um centro que conservava a unidade dos seus 
irmãos e das gerações seguintes. Isto ficou evidente quando celebramos os seus 90 anos, 
no ano passado. O grande encontro familiar no convento em Colônia parecia a festa das 
colheitas. A celebração, que reuniu a família Eilers, também deu às irmãs e à comunidade 
escolar, a oportunidade de expressar sua gratidão.  

Não pudemos celebrar o seu 65º jubileu porque, em 28 de abril de 2017, a Irmã sofreu um 
grave acidente vascular cerebral, do qual não mais se recuperou. Ela passou as últimas 
semanas da sua vida em nossa enfermaria, Haus Salus. A Irmã Maria Hildegundis 
expressava sua gratidão e seu contentamento, enquanto possível, até ser liberta da sua 
doença e, tranquilamente, partir para a casa do Pai na noite da Festa do Sagrado 
Coração de Jesus.  

A Irmã Maria Hildegundis gostava da composição musical do Salmo 91, de Felix 
Mendelssohn-Bartholdy: “A seus anjos Ele dará ordens a teu respeito, para que o 
protejam em todos os teus caminhos...”. Temos certeza de que esta promessa foi, agora, 
cumprida para ela.  


