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A Irmã M. Adelhardia era a segunda filha de Wilhelm Josef e Anna Unkenholz. Juntamente com 
seus quatro irmãos desfrutou da infância e da juventude despreocupada, vivendo na segurança 
da sua casa paterna. Depois de concluir o ensino fundamental e médio em 1946, ela ficou em 
casa para trabalhar na loja de seus pais e ajudar nas tarefas domésticas. 
Depois, passou um ano na Casa de Estudantes das Irmãs de Notre Dame, em Bonn, para 
aperfeiçoar suas habilidades domésticas que aprendera com a mãe. Ao trabalhar com as 
irmãs, percebeu sua vocação para a vida religiosa e, em agosto de 1953, iniciou sua formação 
religiosa com as Irmãs de Notre Dame em Mülhausen. 
Depois de completar o ensino médio em Mülhausen, em 1958, passou em um exame especial 
para economia doméstica e, em seguida, frequentou a faculdade para professores de jardim de 
infância em Oedt, que concluiu com sucesso em 1960. 
Em 1971, recebeu o diploma em pedagogia extracurricular e, em 1974, obteve a Missio 
Canonica, que permitiu dar aulas de religião nas escolas até a 10ª classe. 
Irmã Maria Adelhardia estava sempre ansiosa para atualizar seus conhecimentos participando 
de cursos de treinamento e grupos de trabalho. 
Responsável pelos grupos nos internatos de Mülhausen e Rheinbach e como professora de 
ensino religioso na Liebfrauenschule Mülhausen e na St. Joseph Gymnasium em Rheinbach, 
generosamente usou seus múltiplos talentos com grande alegria e amor com os estudantes 
que lhe foram confiados. Os momentos de lazer nos internatos eram estimulados por sua 
criatividade e humor e por seu amor, que inspirava confiança. Pais, professores e funcionários 
valorizaram sua cooperação competente e orientada para o bem das crianças e jovens. 
Em 1998, quando o internato em Rheinbach foi fechado, Ir. Maria Adelhardia veio para Bonn, 
Haus Maria Einsiedeln, onde trabalhou até 2011. Se adaptou rapidamente, ajudava na cantina 
e visitava os enfermos nas casas e no hospital. Sua capacidade de empatia, seu talento 
comunicativo, sua capacidade de ouvir e seu cuidado amoroso ajudaram-na neste apostolado. 
Seu profundo enraizamento na fé e suas restrições de saúde ajudaram-na a acompanhar os 
doentes graves ou terminais e a oferecer a eles e a suas famílias apoio e consolo. Ela também 
usou seus múltiplos talentos para preparar a liturgia e enriquecer a vida da comunidade. 
À medida que envelhecia, as consequências de um acidente grave e o aumento dos distúrbios 
cardiovasculares exigiam mais cuidados da enfermagem, de modo que em 2012 foi transferida 
para Haus Salus onde, com gratidão, aceitava a ajuda das irmãs e enfermeiras. Era fortalecida 
e consolada por uma profunda fé. Com alegria e gratidão, permaneceu intimamente ligada às 
suas coirmãs, familiares, amigos, ex-alunos e a todos que a visitavam e apoiavam. 
Agradecemos a ela por todo o bem que fez e pedimos a Deus que a receba em Sua eterna 
alegria. 


