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“Allah adalah Kasih.“ 1 Yoh 4 

Suster Maria Johannette adalah anak bungsu dari delapan bersaudara. Dia dibesarkan di 
keluarga yang penuh iman dan itulah yang membentuknya menjadi wanita dewasa. Bersama 
dengan saudara-saudaranya, dia memiliki masa kecil yang bahagia dan riang. Selain 
keceriaan, kehangatan, dan iman yang mendalam yang menjadi dasar kehidupan bersama. 
Itulah sebabnya Suster M. Johannette memelihara hubungan dekat dengan semua kerabatnya 
dari berbagai generasi. 

Dari 1933 hingga 1941, Maria bersekolah di SD dan SMP di Polsum. Kemudian dia membantu 
orang tuanya dengan pekerjaan rumah tangga dan di pertanian mereka karena saudara-
saudaranya telah direkrut untuk perang. Dari tahun 1946 - 1947, Maria belajar memasak dan 
mengurus rumah tangga dengan suster SND di Leuth dekat Kaldenkirchen. Di sana dia menjadi 
tahu tentang hidup religious. Karena Maria adalah seorang yang ingin mendalami imannya dan 
rindu untuk mencari sesuatu yang "lebih", dia bertanya pada dirinya sendiri secara mendalam 
apakah kehidupan religius juga bisa menjadi pilihan hidupnya. 

Di tahun 1949, Maria diterima dalam Kongregasi SND di Mülhausen / Lower Rhine. Setelah 
pembinaan awal, Suster Maria Johannette berkarya di berbagai sekolah asrama milik SND. 
Baginya pelayanan itu menantang dia, tetapi ia menerimanya karena ia percaya kepada 
bantuan Tuhan. Ia dapat melakukan banyak hal yang baik untuk para siswi yang dipercayakan 
kepadanya.  

Dari 1974 – 1977, Sr. M. Johannette mengikuti kursus menjadi pelayan pastoral karena baginya, 
membagikan iman kepada sesama adalah amat penting. Dalam karya ini, ia bekerja dengan baik dan 
menghasilkan banyak buah di berbagai tempat. Selama pelayanan di Berlin (1985 - 2011) yang 
merupakan karya terbaik dalam pastoralnya. Pertama, ia melayani di paroki dengan antusiasme yang 
gembira dan komitmen tanpa lelah dan kemudian selama sepuluh tahun sebagai pelayan pastoral 
lansia. Dia dapat mengangkat, menghibur, dan mendorong banyak orang dan bahkan membantu 
mereka menemukan jalan mereka kembali ke imannya. Dia memberikan rekoleksi dan meditasi yang 
diterima dengan senang hati. Dia menulis buku meditasi berdasarkan keyakinan pribadi dan 
pengalaman hidupnya, yang kemudian diterbitkan.  

Sejak 2011, Sr. Maria Johannette tinggal di Kloster Annenthal. Ia terbuka dan sangat ramah 
kepada para suster saudarinya. Ia adalah wanita pendoa yang hidupnya berdasarkan cinta 
Tuhan. Ia senang membagikan hidupnya dalam buku kenangan yang berjudul “ Riwayat 
Seorang Suster yang Bahagia.”  

Sikap Suster Maria Johannette ditandai dengan rasa syukur yang penuh sukacita atas tanda 
kasih Tuhan yang melimpah selama hidupnya sebagai biarawati. Ia berterima kasih kepada 
para suster saudarinya dan karyawa/wati atas segala bantuan dan pelayanan mereka yang 
baik. Selama hari-hari terakhir sebelum pulang kepada Tuhan, ia dapat berpasrah dengan 
tenang dan damai, kepada Tuhan penuh dengan harapan Advent bahwa Dia akan segera 
memenuhi kerinduan hatinya.  


