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Hedwig Brockhaus adalah anak ketujuh dari sembilan bersaudara yang lahir dari petani Hermann 
Brockhaus dan istrinya Gertrud. Di tanah Münster yang Katolik itu, ia dan saudara-saudaranya 
menghabiskan masa muda yang bahagia. Dia bersekolah di sekolah dasar dan menengah Katolik di 
kampung halamannya, Nienborg. Menjelang dua tahun terakhir masa sekolahnya, ia tinggal di keluarga 
bibinya di Altenberge dekat Steinfurt.  

Sejak kecil, Hedwig telah terbiasa membantu pekerjaan di pertanian orangtuanya karena saudara laki-
lakinya dan semua karyawan direkrut menjadi tentara selama Perang Dunia Kedua. Pada bulan-bulan 
musim dingin, ia kuliah di perguruan tinggi pertanian di Ahaus dan dari tahun 1947 hingga 1949, sekolah 
tata graha di Liebfrauenschule di Mülhausen. 

Di sanalah ia berjumpa dengan SND dan ia merasakan panggilan untuk melayani Tuhan dalam 
Kongregasi SND. Pada tgl. 1 September 1949, ia mulai masa pembinaan religiusnya di Mülhausen dan 
di tahun 1952 ia mengucapkan kaul pertama.  

Suster M. Gertraudis menyukai pekerjaan rumah tangga dan karena dia adalah juru masak yang hebat, 
dia melayani sebagai manajer dapur sepanjang kehidupan religiusnya. Untuk meningkatkan 
keterampilannya, ia ikut serta dalam kursus tata graha di perguruan tinggi pertanian di Geldern dari 
tahun 1969 hingga 1970, yang berhasil diselesaikannya. Itu memungkinkannya untuk mendidik peserta 
magang yang dipercayakan kepadanya terutama di Mülhausen dan Ratingen. 

Dari tahun 1972 hingga pemindahannya ke Haus Salus pada tahun 2009, ia tinggal dan bekerja 
di Ratingen, di mana ia menjaga kesehatan fisik para suster, asrama, tamu, dan sementara 
waktu juga anak-anak di taman kanak-kanak. Ketika biara di Ratingen ditutup pada 2009, Sr. M. 
Gertraudis harus meninggalkan wilayah pelayanannya dengan berat hati dan datang ke Haus 
Salus di Mülhausen. 

Pada awalnya, ia merasa sulit tinggal di sana karena dia merindukan murid-murid dan teman-temannya 
dulu. Meski demikian ia masih dapat membantu dengan pelayanan-pelayanan kecil, dia senang 
menjahit, dan dia memelihara relasi yang baik dengan para suster dan rekan-rekan kerja kami. Dia 
mencintai alam dan dia menyaksikan perubahan musim dengan penuh minat. Dia senang bila ada 
sukarelawan yang setia membawanya jalan-jalan dan yang kemudian membawanya keluar dengan kursi 
roda. Dia juga tetap terhubung erat dengan keluarganya sampai akhir hidupnya. 

Suster Maria Gertraudis adalah seorang wanita pendoa dan pendiam yang mengambil kekuatannya dari 
Ekaristi harian dan dari perjumpaan dengan Tuhan dalam doa komunitas dan doa pribadi. Dia menikmati 
acara-acara pesta komunitas dengan ikut serta dalam program-program yang diselenggarakan.  

Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatannya semakin melemah sehingga membutuhkan 
bantuan. Dia dengan sabar menanggung kelemahannya dan berterima kasih atas semua 
bantuan yang dia terima dari para suster dan perawat. 

Pada pagi hari tanggal 25 Juni, Tuhan membebaskannya dari penyakit kardiovaskular dan 
pneumonia yang sangat parah dengan diam-diam memanggilnya pulang. 

Kami berterima kasih kepada Sr. M. Gertraudis atas semua kebaikan yang telah ia lakukan 
kepada kami dan banyak orang dan kami berdoa agar ia sekarang dapat bersukacita 
selamanya dalam pelukan kasih Tuhan. 


