
Aviso de Falecimento 
 
IRMÃ MARIA FRIEDOLINDE  ND 4286  
 
Hedwig AUF´M ORDE 
 
 
 
Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
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Data e local da profissão: 12 de agosto, 1952  Ahlen 
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Data e local do funeral: 28 de dezembro, 2018  Cemitério Conventual, Coesfeld 
 

"Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador”. (Liturgia do dia) 
Irmã Maria Friedolinde era a mais velha de quatro filhos. Com seus irmãos (dois irmãos e uma 
irmã) cresceu na área rural onde os pais moravam.  

Após concluir 8 anos de estudos na escola primária e secundária em Holdorf, ajudou os pais 
na lavoura. De 1940 a 1941, Hedwig frequentou a escola agrícola para mulheres em 
Marienhain, perto de Vechta, onde conheceu as Irmãs de Notre Dame. 

Depois, continuou trabalhando na terra dos pais. Durante esses anos, sentiu o chamado para 
seguir a Cristo como irmã religiosa. Pediu, então, permissão para ingressar na Congregação 
das Irmãs de Notre Dame em Mülhausen, Baixo Reno. Após sua formação religiosa, a Irmã 
Maria Friedolinde trabalhou, principalmente, em serviços domésticos em diferentes casas da 
Congregação. No período pós-guerra, as comunidades tinham recursos financeiros limitados 
e as irmãs levavam uma vida pobre. Com trabalho árduo, compromisso e criatividade, a Irmã 
Maria Friedolinde contribuiu para a melhoria da situação material da sua comunidade. 

De 1973 até 2013, morou e trabalhou em Ahlen. Durante os primeiros 5 anos, trabalhou na 
enfermaria. Com amor e alegria, tomava conta de suas coirmãs doentes cujo bem-estar era 
sua principal preocupação. Depois se tornou a zeladora da escola comercial St. Michael (hoje 
uma faculdade profissionalizante). Este apostolado se estendeu por 16 anos. Irmã Maria 
Friedolinde demonstrava grande empenho, tinha grande talento organizacional e uma boa 
visão de futuro. Relacionava-se muito bem com seus colegas, funcionários e alunos. Era a 
pessoa a quem todos se dirigiam quando precisavam de conselhos ou de ajuda prática. Mais 
tarde, o grande número de visitantes aqui no Kloster Annenthal mostrou o quanto a Irmã 
Maria Friedolinde era amada. 

Após aposentar-se profissionalmente da escola, a Irmã Maria Friedolinde auxiliava nos 
trabalhos do convento. Era uma boa cozinheira, trabalhava no jardim e no pomar. Era uma 
alegria especial para ela surpreender os vizinhos doentes com flores do jardim. 

Em 2013, aos 92 anos, veio morar no Kloster Annenthal, onde passou os últimos anos da sua 
vida quase que completamente independente. Uma coirmã a acompanhava, com carinho. 

Durante toda a sua vida, a Irmã Maria Friedolinde manteve contato próximo com sua família. 
Estava sempre disponível para seus familiares. Isso foi evidente em situações especiais, por 
exemplo, em 1997, quando acompanhou seu irmão doente até falecer e depois cuidou da 
cunhada. 

Quando a Irmã faleceu, o sobrinho, com o qual mantinha uma ligação especial, estava 
presente.  

Que a Irmã Maria Friedolinde possa agora encontrar a sua plenitude em Deus!!! 


