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Tanggal dan Tempat Meninggal: 11 April 2019 Mülhausen, Haus Salus 
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Suster M. Adelhardia adalah anak tertua kedua yang lahir dari Wilhelm Josef dan Anna Unkenholz. 
Bersama empat saudara lelakinya, ia menikmati masa kanak-kanak dan masa muda yang riang dalam 
keamanan rumah orangtuanya. Setelah menyelesaikan sekolah dasar dan menengah pada tahun 1946, 
ia tinggal di rumah untuk bekerja dalam bisnis orangtuanya dan membantu pekerjaan rumah.  
Kemudian dia tinggal selama satu tahun di rumah siswa SND di Bonn untuk meningkatkan keterampilan 
mengurus rumah tangganya yang telah dia pelajari dari ibunya. Ketika bekerja dengan para suster, dia 
menyadari panggilannya untuk kehidupan religius dan pada Agustus 1953, dia memulai pembinaan 
religiusnya dengan SND di Mülhausen.  
Setelah menyelesaikan sekolah menengah di Mülhausen pada tahun 1958, ia lulus ujian khusus 
dalamhome economy dan kemudian ia kuliah perguruan tinggi untuk guru TK di Oedt, dan berhasil 
diselesaikannya pada tahun 1960. 
Pada tahun 1971, ia menerima ijazah pedagogi ekstrakurikuler dan pada tahun 1974, ia memperoleh 
Missio Canonica yang memungkinkannya mengajar agama di sekolah hingga kelas 10.  
Suster Maria Adelhardia selalu ingin memperbarui pengetahuannya dengan menghadiri kursus pelatihan 
dan kelompok kerja.  
Bertanggung jawab atas kelompok-kelompok di sekolah-sekolah asrama di Mülhausen dan Rheinbach 
dan sebagai guru agama di Liebfrauenschule Mülhausen dan di Gimnasium St. Joseph di Rheinbach, ia 
dengan murah hati menggunakan aneka ragam bakatnya dengan penuh kegembiraan dan cinta di 
antara para siswa yang dipercayakan kepadanya. Waktu luang di sekolah asrama dirangsang oleh 
kreativitas dan humornya dan oleh cintanya yang menginspirasi kepercayaan diri. Orang tua, guru, dan 
staf menghargai kolaborasinya yang kompeten dan berorientasi pada target untuk kebaikan anak-anak 
dan remaja.  
Pada tahun 1998, ketika sekolah asrama di Rheinbach ditutup, Sr. Maria Adelhardia datang ke Bonn, 
Haus Maria Einsiedeln, di mana dia bekerja sampai 2011. Dia dengan cepat merasa krasan, membantu 
di kantin dan mengunjungi orang-orang sakit baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. 
Kemampuannya untuk berempati, bakat komunikasinya, kemampuannya untuk mendengarkan dan 
perhatiannya yang penuh kasih membantunya dalam pelayanan ini.  
Iman yang berakar mndalam dan keterbatasan fisiknya membantunya untuk mendampingi orang yang 
sakit parah atau parah dan yang menunggu ajalnya, ia menawarkan kepada mereka dan keluarga 
mereka dukungan dan penghiburan. Dia juga menggunakan berbagai talenta untuk mempersiapkan 
liturgi dan untuk memperkaya kehidupan komunitas 
Seiring bertambahnya usia, konsekuensi dari kecelakaan serius dan meningkatnya gangguan 
kardiovaskular membutuhkan lebih banyak perawatan sehingga pada tahun 2012 ia dipindahkan ke 
Haus Salus, di mana ia dengan penuh syukur menerima bantuan parasuster dan perawat. Dia dikuatkan 
dan dihibur dengan iman yang dalam. Dengan sukacita dan rasa terima kasih, dia tetap terhubung 
dengan para susternya, keluarga, teman, mantan siswa, dan kepada semua orang yang mengunjungi 
dan mendukungnya. 
Kami berterima kasih padanya untuk semua kebaikan yang telah ia lakukan, dan kami meminta Tuhan 
untuk menerimanya dalam sukacita abadi-Nya.  


