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O que mais poderia o meu coração desejar 
além de encontrar-Te com júbilo, 

Tu que és a vida e que dais a vida! (Sl 84) 
 

Irmã Maria Elise é filha do casal Cornelis Kempen e Johanna Ambrosius e é a segunda 
mais velha de 6 filhos. Três filhos morreram muito jovens. 

Irmã Maria Elise cresceu com um irmão e uma irmã. Sua juventude foi marcada pela II 
Guerra Mundial, época muito difícil para a sua família.  

A família foi expulsa da sua terra sendo obrigada a fazer a viagem do sul ao norte do país, 
a pé, encontrando comida ao longo do caminho.  

Após a escola primária, ingressou como interna na Escola de Economia Doméstica em 
Bouvigne. Ali ela teve um acidente que danificou, permanentemente, a sua audição.  

Após sua formação na Escola de Economia Doméstica, fez estágio com as Irmãs de 
Notre Dame em Tegelen. 

Ela se sentiu em casa com as Irmãs e, depois de um tempo, sua vocação amadureceu e 
ela queria tornar-se religiosa. Aos 21 anos, ela entrou na Congregação. 

Depois da sua profissão, foram-lhe confiadas tarefas domésticas e o cuidado da 
lavanderia em várias casas da Província. 

A vida como um todo é um presente, mas também uma missão, uma oportunidade para 
nos colocar no caminho para Deus, oportunidade que a Irmã Maria Elise aproveitou ao 
máximo. 

Sua vida foi marcada pela bondade, simplicidade e honestidade. Como religiosa, não 
chamava atenção para si mesma, mas realizava o trabalho que lhe era confiado de 
maneira modesta e dedicada. Nada era demais para ela quando se tratava de ajudar os 
outros.  

Durante os últimos anos sua saúde piorou e lhe era difícil lidar com os problemas e o 
desconforto da audição comprometida. 

Agora ela está participando da festa da plenitude. Que o Senhor, que testemunhou a sua 
obra, seja a sua abundante recompensa. 


