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Wilhelmina Johanna de Roos 
 
 
 
Provinsi Maria Regina, Coesfeld (Tegelen) 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 26 Januari 1920 Arnheim, Negeri Belanda  
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Tanggal dan Tempat Meninggal: 27 Mei 2019 Tegelen, Negeri Belanda 
Tanggal dan Tempat Makam:  31 Mei 2019 Tegelen, Negeri Belanda 
 

Hal yang paling indah tentang kehidupan adalah tindakan-tindakan cinta kasih  
yang kita tinggalkan ketika kita meninggal. 

 
Suster Maria Alidia adalah anak tertua yang lahir dari Johanna van Wissing dan Paul de 
Roos. Dia tumbuh bersama adik perempuannya yang berusia tiga tahun di Velp di mana 
mereka bersekolah di sekolah para Suster Notre Dame. Selama berada di sekolah, 
panggilannya bertumbuh dan pada tahun 1940, ia memasuki Kongregasi kita.  

Orang dapat benar-benar mengatakan bahwa Suster Maria Alidia hidup dan berkarya dan 
berdoa hanya untuk orang lain. Seluruh hidupnya hanya dibaktikan untuk membuat orang 
lain bahagia.  

Selama hidupnya sebagai seorang religius, ia terutama bekerja dengan anak-anak, 
pertama di kelompok-kelompok di Tegelen dan kemudian di berbagai sekolah TK yang 
dikelola oleh Provinsi. 

Pada tahun 1965, ia pindah ke rumah anak-anak di Herpen, tempat ia bekerja dengan 
penuh cinta dan kegembiraan selama bertahun-tahun. 

Tetapi tidak hanya itu. Setelah masa pension, ia berkarya di paroki Herpen di mana ia 
sangat membantu pastor paroki pada waktu itu. 

Kemudian ia diberi tugas untuk menyiapkan hidangan bagi para suster dan tamu-tamu. Ia 
juga banyak mengantarkan para suster dan tamu-tamu dengan mobil yang dikendarainya.  

Ketika rumah di Herpen ditutup pada 2007, dia tinggal di Tegelen untuk menikmati masa 
pensiunnya. Ia sangat sulit menerima bahwa penglihatannya semakin memburuk. Tetapi 
dengan mengikuti berita di radio dan di TV, dia terus memberi informasi tentang apa yang 
sedang terjadi di dunia. 

Saat makan, dia adalah teman bicara yang menarik. Dia memiliki ingatan yang sangat 
baik sampai akhir. Setiap kali seseorang ingin mengetahui sesuatu tentang hal-hal 
tertentu, dia adalah orang yang tepat untuk ditanya.  

Setelah menjalani kehidupan untuk melayani orang lain, dia sekarang telah meninggal 
dengan tenang. Semoga dia beristirahat dengan tenang! 


