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Deus é amor. (1 Jo 4) 

A Irmã Maria Johannette era a mais nova de oito filhos. A sua formação foi adquirida na 
vivência em uma família de profunda fé. Junto aos irmãos teve uma infância feliz e 
despreocupada. Além da fé pé-no-chão, a alegria, o carinho e a segurança foram fundamentais 
para criar um sentimento de unidade. Certamente, esta é a razão pela qual a Irmã M. 
Johannette manteve contato frequente com parentes de várias gerações. 
De 1933 a 1941, Maria frequentou a escola primária e secundária de Polsum. Depois, ajudou 
seus pais na lida da casa e da propriedade rural porque seus irmãos haviam sido recrutados 
para a guerra. De 1946 a 1947, aprendeu a cozinhar e a cuidar da casa com as Irmãs de Notre 
Dame de Leuth perto de Kaldenkirchen. Foi ali que conheceu a vida religiosa. Como ela 
sempre procurava aprofundar a sua fé e ansiava por “mais”, perguntou-se se a vida religiosa 
não poderia ser um caminho de vida para ela. 

Em 1949, pediu permissão para ingressar na Congregação das Irmãs de Notre Dame em 
Mülhausen, Baixo Reno. Após a formação religiosa, a Irmã Maria Johannette trabalhou em 
diferentes internatos da Congregação. Isso foi um grande desafio para ela e foi aceito porque 
confiava na ajuda de Deus. Ela fez muita coisa boa para os estudantes que lhe foram 
confiados. 

De 1974 a 1977, a Irmã M. Johannette fez curso para trabalhar na pastoral já que considera a 
transmissão da fé de grande importância. Neste apostolado, trabalhou de forma positiva e 
frutífera em vários lugares. Seus anos em Berlim (1985 a 2011) foram o “ponto alto” do seu 
trabalho pastoral. Primeiro, trabalhou numa paróquia, com alegre entusiasmo e empenho 
incansável. Em seguida, por dez anos, trabalhou com a pastoral da pessoa idosa. Nestes 
apostolados, pode animar, consolar e encorajar a muitas pessoas e até mesmo ajudá-las a 
encontrarem seu caminho de volta para a fé. Ela oferecia dias de recolhimento e meditação, 
que eram aceitos de bom grado. Escreveu textos para meditação baseados em sua fé pessoal 
e experiências de vida. Estes textos que foram publicados. 

Desde 2011, a Irmã Maria Johannette morava no Kloster Annenthal. Era aberta e amigável 
para com suas coirmãs. Era uma mulher de oração cuja vida era alicerçada no amor de Deus. 
Gostava de compartilhar suas memórias de vida intituladas "A história de uma freira feliz". 

A conduta da Irmã Maria Johannette foi marcada por alegre gratidão pelos abundantes sinais 
do amor de Deus manifestados em sua longa vida religiosa. Era grata às suas coirmãs e aos 
funcionários pela amável assistência e cuidado. 

Durante os últimos dias, antes voltar para a casa do Pai, foi entregando sua vida calma e 
tranquilamente. Entregou-se a Deus cheia da expectativa do Advento de que, em breve, Ele 
cumpriria o desejo do seu coração. 


