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 “Deus é amor!” (1Jo 4,16). 
 

Estas palavras acompanharam a Irmã Maria Clemens durante toda a sua vida e lhe foram fonte de 
vida. 
Nasceu e cresceu na família do Diretor Clemens Espelage e sua esposa Margareta, nascida 
Sassen. Tinha quatro irmãos e era a segunda filha mais nova. Sua infância foi marcada pela II 
Guerra Mundial. Durante o Nazismo, seu pai “permaneceu fiel a sua fé e não cumpriu a ordem do 
governo do Terceiro Reich que mandava tirar os crucifixos das escolas”.  Isto foi mencionado no 
discurso de despedida por ocasião da sua aposentadoria. Seu irmão Hans perdeu as duas pernas 
durante a guerra, quando tinha 18 anos, mas conseguiu viver e trabalhar como qualquer homem 
saudável.  
A postura profundamente religiosa e a atmosfera positiva da sua família marcaram a Irmã Maria 
Clemens. Ela mantinha contato constante com sua família que, desde 1948, viera morar em 
Vechta.  
Dia 7 de outubro de 1954, Magdalena Espelage ingressou na Congregação das Irmãs de Notre  
Dame, em Coesfeld, recebendo o nome de Irmã Maria Clemens. Em 1959, foi transferida para 
Vechta, Marienhain, onde ficou até falecer. Nos últimos meses, morou em St. Hedwig-Stift, uma 
casa para idosos do outro lado da rua do convento. 
Irmã Maria Clemens aprendeu a costurar. Em 1948, foi aprovada no exame técnico e, em 1962, 
no exame de mestre. Em Marienhain, foi professora de bordado na escola para as mulheres 
agricultoras, mais tarde, na faculdade de pedagogia social e depois, por muitos anos, na 
Liebfrauenschule, em Vechta. Por ocasião da sua aposentadoria, Irmã Maria Hilliganda assim se 
expressou: “Em nome de toda a escola eu agradeço pelo seu empenho profissional e pelas 
habilidades pedagógicas especiais que demonstrou.” 
Irmã Maria Clemens gostava de trabalhar na sacristia. Quando se aposentou em 1995, continuou 
costurando, especialmente para a enfermaria. Em 2016, veio para a nossa enfermaria. 
Irmã Maria Clemens foi uma mulher com um coração amoroso. Era sensível em relação aos 
outros e os tinha em grande estima. Possuía um ótimo senso de humor e queria ser boa para 
todos. Disse, por exemplo, que ela nunca havia sido capaz de dar uma nota ruim para alguém no 
final do ano escolar: “Eu não quero ninguém carregando para a vida o sentimento de ter sido 
reprovado na escola". Ela trabalhava com este estudante o tempo suficiente para que ele pudesse 
passar o exame. 
Em agosto passado, ela disse algo muito característico dela. Em conversa com uma outra irmã, 
comentou: “Eu estou muito ocupada hoje”. “Por que você está tão ocupada? “Tenho que fazer 
uma surpresa para muita gente hoje para fazê-los felizes”. 
Sempre amou coletar, copiar e distribuir textos bons e interessantes, que alegravam as pessoas. 
Desta forma, passava adiante o amor que recebera de Deus de maneiras tão diversas. Somos 
gratas pelo amor que ela viveu e agradecemos a Deus por tê-la chamado para o reino celestial, 
onde poderá estar para sempre com seus entes queridos.  


