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Hedwig Brockhaus era a 7ª entre os 9 filhos do casal de agricultores Hermann Brockhaus 
e Gertrud. Na Münsterland católica, ela e seus irmãos passaram uma juventude feliz. Ela 
frequentou a escola católica primária e secundária em sua cidade natal, Nienborg. Durante os 
últimos dois anos na escola, morou com a família da tia em Altenberge, perto de Steinfurt. 

Desde a infância, Hedwig ajudava no trabalho da roça porque seus irmãos e todos os 
empregados haviam sido convocados para o exército durante a Segunda Guerra Mundial. Nos 
meses de inverno, frequentava a escola agrícola em Ahaus e de 1947 a 1949, a escola de 
economia doméstica da Liebfrauenschule em Mülhausen. 

Lá conheceu as Irmãs de Notre Dame e sentiu o chamado para dedicar sua vida ao 
serviço de Deus e da Congregação. Em 1º de setembro de 1949, iniciou sua formação religiosa 
em Mülhausen e, em 1952, fez os primeiros votos. 

A Irmã M. Gertraudis amava o trabalho doméstico e, como era excelente cozinheira, toda 
a sua vida religiosa foi responsável pela cozinha. Para melhorar suas habilidades, participou de 
um curso de economia doméstica na escola agrícola em Geldern de 1969 a 1970, o qual 
completou com sucesso. Isso permitiu-lhe ensinar aprendizes que lhe foram confiadas, 
especialmente em Mülhausen e Ratingen.  

De 1972 até sua transferência para o Haus Salus em 2009, morou e trabalhou em 
Ratingen, onde cuidava do bem-estar físico das irmãs, pensionistas, hóspedes e, 
temporariamente, também das crianças da creche. Em 2009, quando o convento de Ratingen 
foi fechado, com o coração pesado, Irmã M. Gertraudis deixou o apostolado que lhe era tão 
familiar e se mudou para o Haus Salus em Mülhausen.  

No início, foi difícil se acostumar porque sentia falta dos alunos, dos bons contatos na 
casa e do ambiente urbano. Mas, ainda conseguia fazer pequenos trabalhos, gostava de 
trabalhos manuais e mantinha bons contatos com suas coirmãs e colaboradores. Amava a 
natureza e observava a mudança das estações com grande interesse. Ficou feliz ao encontrar 
uma pessoa voluntária confiável que, primeiro a acompanhava em caminhadas e, mais tarde, a 
levava para passear na cadeira de rodas. Ela também permaneceu intimamente ligada à 
família até o final da vida. 

Irmã Maria Gertraudis era uma mulher silenciosa, de oração e que obtinha sua força da 
Eucaristia diária e do encontro com Deus na comunidade das irmãs e na oração pessoal. 
Gostava de participar das celebrações e programas especiais da comunidade. 

Nos últimos anos, suas forças foram diminuindo progressivamente. Ficou mais e mais 
enferma e precisava de ajuda. Suportou pacientemente suas enfermidades e era agradecida 
por toda a assistência que recebia das coirmãs e enfermeiras. 

Na manhã de 25 de junho, Deus a libertou da sua doença cardiovascular e da sua grave 
pneumonia, silenciosamente, chamando-a para casa. 

Agradecemos a Ir. M. Gertraudis por todo o bem realizado para nós e para muitas 
pessoas e rezamos para que possa agora rejubilar para sempre no abraço amoroso de Deus. 


