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Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 
Data e local do nascimento: 27 de junho, 1931 Koblenz 
Data e local da profissão: 08 de setembro,1958 Mülhausen 
Data e local do falecimento: 13 de abril, 2019 Mülhausen, Haus Salus 
Data e local do funeral: 23 de abril, 2019 Mülhausen, Cemitério conventual 
 
A Irmã Maria Adelheide era a filha mais velha do policial Hermann Waschinski e sua esposa 
Gertrud. Ela cresceu com seus dois irmãos mais novos em Ahrweiler e Gelsdorf/Eifel.  
Quando tinha nove anos de idade, sua mãe faleceu e como seu pai não pôde cuidar de sua família 
por causa de seu trabalho, os três filhos foram morar com irmãs religiosas cujo convento estava 
ligado a um lar de idosos. Foi muito difícil para as crianças crescerem em um ambiente que não era 
apropriado para crianças, mas não havia lar para crianças perto da sua cidade. Mais tarde, o pai 
casou novamente para que as crianças pudessem voltar a viver com o pai e uma madrasta 
amorosa e carinhosa. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, o pai foi convocado para o serviço militar e depois da guerra, 
foi dado como desaparecido. Quanto a nova mãe, não é preciso dizer que ela continuou cuidando 
das crianças com grande amor. As crianças foram gratas por isso durante toda a vida. 
Depois de concluir o ensino fundamental e médio em 1945, Ida recebeu formação em economia 
doméstica em Gelsdorf e Andernach. Lá ela teve tuberculose e só foi curada três anos depois, 
depois de muito tempo em hospitais e sanatórios e após a remoção da parte do pulmão que havia 
sido afetada. Até 1950, ela trabalhou com as irmãs em Gelsdorf e depois veio para St. Joseph 
Gymnasium em Rheinbach para ajudar no internato. 
Ao trabalhar com as irmãs no internato, ela descobriu seu amor pelas crianças e jovens e sua 
vocação para a vida religiosa como Irmã de Notre Dame. Em outubro de 1955, iniciou sua formação 
religiosa em Mülhausen. Depois do noviciado, ajudou no internato de Mülhausen e na casa da 
criança em Kempen.  
Ela recebeu formação como enfermeira infantil na Faculdade St. Anna em Neuss e depois do 
exame, fez um ano de estágio na casa da criança em St. Josef Stift em Wachtendonk, onde foi líder 
de grupo até 1975. Na faculdade de pedagogia social em Mönchengladbach, recebeu o diploma de 
professora. Nos anos seguintes, trabalhou em diferentes internatos e lares infantis em 
Mönchengladbach, Wachtendonk e Mülhausen até 1992. 
Por razões de saúde, teve que desistir do trabalho como educadora e, a partir de 1992, cuidou do 
refeitório e da capela da Haus Maria Helferin, em Leuth. Em 2010, foi para a comunidade em Büren 
e em 2013, foi transferida para a Haus Salus em Mülhausen. A Irmã M. Adelheide sofria de muitas 
reações alérgicas ligadas à asma forte e falta de ar, o que exigia mais e mais das suas forças 
fazendo com que precisasse de ajuda e cuidados constantes. 
Apesar de sua saúde debilitada, amava seu trabalho com as crianças e os jovens e ajudou-os a 
encontrar seus caminhos na vida. Além disso, amava suas atividades voluntárias em diferentes 
paróquias e mantinha contatos regulares com as crianças e jovens que havia atendido nos 
internatos, bem como com seus muitos amigos e conhecidos. Até quando possível, ela gostava de 
participar da vida comunitária das Irmãs no Haus Salus. 
Seus últimos dias foram tão dolorosos para a Irmã M. Adelheide que foi um alívio quando Deus pôs 
um fim à sua dificuldade respiratória e a chamou para o Seu reino. Agradecemos a ela por tudo de 
bom que fez e pela paciência e amabilidade com que suportou seu sofrimento. 


