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“Ya Tuhanku, aku ini milik-Mu”.  

Elisabeth Geesink, adalah anak keempat dari sebelas bersaudara. Ia dilahirkan di Gaxel dekat Vreden. 
Dia tumbuh di rumah yang ditandai dengan iman yang kuat. Ini dibuktikan dengan panggilan hidup yang 
dikuduskan. Seorang saudara lelaki menjad imam dan dua saudara perempuan, Sr. M. Gerburg, yang 
meninggal di Annenthal pada tanggal 20 April 2018, dan Suster Maria yang menjadi anggota kongregasi 
kita.  

Dari tahun 1941 - 1949, Elisabeth mengenyam pendidikan dasar dan menengah Katolik di Vreden. 
Kemudian dia tinggal di rumah orangtuanya sampai tahun 1954 untuk membantu ibunya dengan semua 
pekerjaan di keluarga besar mereka. Pada waktu itu, dia sering mengikuti kursus memasak dan menjahit 
yang diberikan oleh para suster kami di Josefshaus. Terjalinlah relasi dekat yang dipupuk di antara 
mereka. 

Hasrat yang tumbuh muncul di Elisabeth untuk menguduskan hidupnya bagi Allah dan pelayanannya. 
Jadi dia meminta izin masuk ke Kongregasi SND di Coesfeld. Pada 6 Mei 1954, ia memulai pembinaan 
religiusnya.  

Setelah menyelesaikan pembinaan religiusnya, Sr. M. Antonie melaksanakan tugas rumah tangga di St. 
Michael's di Ahlen / Westf. untuk satu tahun. Sejak 1958, ia tinggal dan bekerja di Roma selama 
beberapa dekade - di generalat / rumah induk serta di pusat provinsi Italia. Waktu itu terputus pada 1978, 
ketika dia melakukan pembinaan di perguruan tinggi untuk ekonomi rumah tangga di Paderborn. 

Dia menyiapkan makanan untuk para suster dengan perhatian penuh kasih. Mengingat waktunya di 
Roma, dia berkata, “Para suster selalu puas. Saya merawat mereka dengan baik. Saya merawatnya 
dengan baik. “Setelah sibuk dan memenuhi tahun-tahun di Roma, Sr. M. Antonie kembali ke Coesfeld 
pada tahun 2005. Dan sekarang rumah barunya ialah Annenthal. 

Meski penyakit Parkinson yang progresif, suster tetap bahagia dan puas. Dia suka bernyanyi, sering kali 
dalam bahasa Italia. 

Para kolaborator kami di rumah sakit, staf layanan sosial, dan para susternya, terutama Sr. Maria dan 
saudari kandungnya Christa dengan setia menemaninya dengan perhatian dan keahlian mereka yang 
penuh kasih. Itulah sebabnya Sr. M. Antonie mengalami banyak momen sukacita dan kami bersama dia. 

Sister merasa terhubung erat dengan keluarganya. Pada hari pemakamannya, kami semua sangat 
tersentuh dan terharu ketika mereka menyanyikan lagu-lagu Itali kenangan dari Sr. M. Gerburg di kapel 
kami. 

Dengan dukungan Sr. Maria, Sr. M. Antonie berkontribusi pada perayaan pernikahan emas saudara 
perempuannya Christa dan saudara iparnya Erwin dengan cara khusus. Setelah Ekaristi, ia memberikan 
kepada pasangan spesialitu mawar merah dari Roma dan menyanyikan himne penciptaan oleh Francis 
dari Assisi dalam bahasa Italia sementara kelopak mawar melayang turun dari galeri. 

Tanda-tanda kedekatan dan kasih sayang yang mengesankan ini tentunya akan menjadi kenangan 
langgeng bagi keluarga. 

Bagi Sr. M. Antonie kehidupan yang kaya dan memuaskan telah selesai. Dia meninggal secara sadar. 
Kata-kata terakhirnya adalah, "Aku siap". Semoga dia sekarang dapat mengatakan dalam sukacita 
Paskah, "Ya Tuhan, sekarang aku milikmu."  


