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Semuanya untuk kemuliaan Tuhan! 
 

Suster Maria Rainarde adalah sulung dari 5 anak. Kehidupan di rumah orang tuanya 
dibentuk oleh iman. Dari tahun 1932 - 1940, Frieda bersekolah di SD dan SMP kemudian 
sekolah kejuruan pedesaan sampai tahun 1942. Dari tahun 1948 - 1949, ia berada di 
Liebfrauenheim di Oldenburg, rumah bagi para wanita di mana Kongregasi kita juga 
mengungsi ke situ, ia belajar memasak dan mengelola rumah tangga. Kualitas yang 
disebutkan dalam sertifikat kelulusannya, seperti ketekunan, minat, kesetiaan, dan siap 
sedia membantu orang lain menandai kehidupan Frieda selanjutnya.  
Pada bulan November 1949, Frieda mohon diterima ke dalam Kongregasi Suster-suster 
Notre Dame di Mülhausen, Lower Rhine. Setelah menyelesaikan pembinaan religiusnya, 
Sr. Maria Rainarde tinggal di berbagai rumah komunitas kami di mana dia melayani di 
berbagai bidang, mis. di ruang resepsionis, di kantin, di kantor paroki atau di administrasi. 
Dalam berbagai karya kerasulan ini, dia berelasi dengan banyak orang yang ia layani 
dengan penuh perhatian dan cinta kasih.  
Setelah tahun-tahun pertama kehidupan religiusnya dengan berkarya di berbagai bidang, 
Sr. Maria Rainarde dihadapkan dengan tantangan baru ketika ia ditunjuk sebagai 
pemimpin novisiat untuk provinsi Coesfeld pada tahun 1962. Dengan semangat iman dan 
ketersediaan diri, ia menerima tugas pelayanan ini. Itu adalah tugas di masa-masa sulit 
karena ada perubahan besar dalam masyarakat, di Gereja, dan dalam kehidupan religius. 
Dia menemukan kekuatan dalam kata-kata "Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu," 
"Semua untuk kemuliaan Tuhan" dan dalam doanya, ia mohon "Roh Kudus, tunjukkan 
saya jalan dan bantulah saya untuk melaksanakan karya pelayanan ini.  
Setelah novisiat direstrukturisasi pada tahun 1970, Suster Maria Rainarde menjadi piko di 
berbagai komunitas. Dari 1987 - 1995, dia adalah sekretaris provinsi. Dia menyelesaikan 
semua tugasnya dengan handal dan akurat.  
Meski dalam masa pension ia tetap membantu di ruang resepsinis dan di kantor 
sekretariat.  
Ketika ia semakin tua dan kekuatan fisiknya menurun, ia pensiun dari aneka kegiatan 
komunitas. Dia suka sendirian dan dengan senang hati mengikuti ritme hariannya sendiri. 
Doa komunitas sangat penting bagi Suster Maria Rainarde. Ketika dia tidak bisa pergi ke 
kapel lagi, sangat penting baginya untuk menerima semua informasi yang diperlukan 
untuk liturgi hari esok.    
Iman dan doa membantunya menyandang akibat usia senja dan penyakitnya: “Jadilah 
seperti yang Engkau kehendaki.” Penyerahan diri total kepada Allah ini membantunya 
untuk memberikan dirinya kembali ke dalam tangan Tuhan.  
Semoga Suster Maria Rainarde sekarang hidup dalam damai-Nya! 


