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Data e local do falecimento: 20 de outubro, 2018 Krefeld, Helios Medical Center 
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Irmã Maria Libora, Margret Koch, era a filha mais velha do casal Bernhard e Maria Koch. Eram 
agricultores e o pai trabalhava como despachante. Com três irmãos e uma irmã mais nova, passou 
uma infância despreocupada em Schmallenberg, no Sauerland, marcada pela fé católica. 
O pai faleceu quando ela frequentava o último ano da escola secundária. Sendo a filha mais velha, 
passou a ajudar a mãe a cuidar da fazenda e dos irmãos mais novos.  
Em 1952, começou um curso de costureira na sua cidade, o qual concluiu com êxito. Após alguns anos 
de experiência na área, preparou-se para receber o certificado de mestre em costura. Em 1959, com 
sucesso, passou o exame na Câmara de Comércio em Arnsberg. Mais tarde, coordenou a alfaiataria 
onde havia trabalhado como estagiária por dois anos. 
Em 1962, tornou-se estagiária de cozinha na House Saint Lioba em Bad Nauheim para melhorar seus 
conhecimentos em tarefas domésticas. Aqui, pela primeira vez, morou e trabalhou com as Irmãs de 
Notre Dame, que já conhecia através da prima, a Irmã Maria Gertrudis.  
Impelida por uma piedade profunda e alegre, sentiu-se atraída pelas irmãs e, em 1963, seguiu o 
chamado de Deus ingressando na Congregação das Irmãs de Notre Dame em Mülhausen, onde 
começou a sua formação religiosa. Ao entrar no noviciado, recebeu o nome de Irmã Maria Libora, 
colocando sua vocação sob a proteção de São Libório, o padroeiro da sua Diocese natal, Paderborn. 
Durante toda a sua vida religiosa, exerceu o apostolado como costureira chefe. Durante 37 anos, 
trabalhou como professora de bordado, como líder do grupo de internas e, às vezes, como sacristã na 
escola profissionalizante Liebfrauenschule em Geldern. Em 2004, foi transferida para Mülhausen, onde 
trabalhava como costureira para a comunidade e ajudava no trabalho doméstico até poucas semanas 
antes da sua última internação hospitalar. 
Esta é uma visão mais externa da vida e obra da nossa coirmã, mas a personalidade da Irmã Maria 
Libora inclui muito mais do que meros fatos. Ela era uma pessoa bondosa, sempre pronta para ajudar, 
paciente e amigável. Ela ouvia atentamente quando as coirmãs ou estudantes faziam algum pedido e 
sempre lhe era difícil quando não podia satisfazer um desejo ou pedido. Viveu a vida religiosa em 
fidelidade e no silêncio. Amava a comunidade e estava sempre pronta para ajudar. No trabalho, era tão 
correta e precisa que as pessoas diziam poderem vestir as roupas que costurava de ambos os lados. 
Era boa ouvinte, capaz de compartilhar a alegria dos outros. Também era bem-humorada e contava 
histórias interessantes. 
Manteve contato frequente com os irmãos e suas famílias até a terceira geração. Aguardava, com 
ansiedade, visitas à família e o contato através de cartas e telefonemas. Se sentia próxima dos ex-
funcionários da Liebfrauenschule em Geldern e dos ex-alunos, a quem acompanhava com sua oração 
e interesse. 
Desde 2017, suas forças declinaram rapidamente por causa de doenças cardiovasculares. Em 16 de 
outubro de 2018, a parte inferior da perna direita teve que ser amputada por causa de oclusões 
vasculares e em 20 de outubro, uma embolia pulmonar a levou à morte. Acreditamos que a morte 
inesperada foi um sinal especial do amor de Deus para com a Irmã Maria Libora porque ela sofreu 
muito com a sua enfermidade crescente e a necessidade de ajuda. 
Somos muito gratas que a Irmã Maria Libora pode compartilhar tantos anos de sua vida conosco e 
sentiremos saudades dela. Na firme convicção de que o nosso bom Deus conduzirá todo o sofrimento 
a um bom final, recordamos dela com gratidão. 


