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“Meu Deus, sou toda vossa".  

Elisabeth Geesink, foi a quarta filha entre onze irmãos. Nasceu em Gaxel, perto de Vreden. Cresceu 
numa família marcada pela fé o que se tornou evidente pelas vocações à vida consagrada. Um 
irmão se tornou sacerdote e duas irmãs, a Irmã M. Gerburg, que faleceu no Annenthal em 20 de 
abril de 2018 e a Irmã Maria se tornaram membros da nossa Congregação. 

De 1941 a 1949, Elisabeth frequentou a escola católica fundamental e secundária em Vreden. 
Depois, ficou na casa paterna até 1954 para ajudar a mãe com o intenso trabalho na grande família. 
Naquela época, frequentemente participava de cursos de culinária e cursos de costura ministrados 
por nossas irmãs em Josefshaus. Uma ligação próxima foi desenvolvida entre elas. 

Um crescente desejo de consagrar sua vida a Deus e a seu serviço brotou em Elisabeth. Então, 
pediu permissão para ingressar na Congregação das Irmãs de Notre Dame em Coesfeld. Em 6 de 
maio de 1954, iniciou sua formação religiosa. 

Depois de completar sua formação religiosa, Ir. M. Antonie dedicou-se ao trabalho doméstico em St. 
Michael em Ahlen/Westphalia por um ano. A partir de 1958, morou e trabalhou em Roma por 
décadas – no Generalato/Casa Mãe, bem como na Casa Provincial Italiana. Esse período foi 
interrompido em 1978, quando fez o curso de economia doméstica na faculdade de Paderborn. 

Ela preparava as refeições para as irmãs com muito carinho. Lembrando do tempo em Roma, ela 
disse: “As irmãs sempre estavam satisfeitas. Eu cuidei bem delas. Eu cuidei bem”. Depois de 
cumpridos os anos em Roma, a Irmã M. Antonie retornou a Coesfeld em 2005. Com o passar do 
tempo, Annenthal tornou-se o seu novo lar. 

Durante os anos de progressão da doença de Parkinson, ela era alegre e feliz. Adorava cantar, 
muitas vezes, em italiano. 

As colaboradoras na enfermaria, a equipe de serviço social e suas coirmãs, especialmente a Irmã 
Maria e sua irmã de sangue Christa, a acompanharam fielmente, com carinho e competência. 
Assim, a Irmã M. Antonie experimentou muitos momentos de alegria e nós com ela. 

A Irmã M. Antonie possuía uma ligação profunda com sua família. No dia do funeral da Irmã M. 
Gerburg, ficamos profundamente tocadas e comovidas quando, na capela, ela se despediu da irmã 
cantando uma canção em italiano.  

Com o apoio da Irmã Maria, a Irmã M. Antonie contribuiu de forma muito especial para a celebração 
das Bodas de Ouro da sua irmã Christa e do seu cunhado Erwin. Após a comunhão, ela ofereceu ao 
casal uma rosa vermelha de Roma e cantou o Cântico das Criaturas de Francisco de Assis em 
italiano, enquanto pétalas de rosas eram jogadas da galeria. Estes fortes sinais de proximidade e 
carinho certamente terão um impacto duradouro para a família. 

Para a Irmã M. Antonie, uma vida rica e cheia de realizações chegou ao fim. Ela morreu 
conscientemente. Suas últimas palavras foram: "Estou pronta". Que agora ela possa dizer na alegria 
Pascal: "Meu Deus, agora eu sou toda vossa”. 


