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Gertrud BARKLAGE
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19 de junho, 1929
15 de abril, 1952
23 de julho, 2019
01 de agosto, 2019

Hemmelte, Distrito de Cloppenburg
Ahlen
Coesfeld, Kloster Annenthal
Cemitério Conventual, Coesfeld

“Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme; vou cantar e salmodiar”! Salmo 56,8
Gertrud Barklage cresceu com seis irmãos e manteve contato permanente com sua família até a
idade avançada.
De 1936 a 1940, Gertrud frequentou a escola primária em Cloppenburg e depois a escola
pública de gramática obtendo o diploma em 1949. Neste mesmo ano, sentindo-se chamada à vida
religiosa, pediu admissão à Congregação das Irmãs de Notre Dame em Mülhausen/Baixo Reno.
C
oncluída sua formação religiosa, estudou na Faculdade Pedagógica de Vechta e na Universidade de
Münster, recebendo a certificação como professora de biologia e matemática do Ensino Médio.
Possuindo um grande talento musical, dedicou-se à música sacra e por décadas tocou o órgão em
diferentes comunidades. Depois de completar o período de professora estagiária, assumiu a
coordenação da escola de gramática em Meppen, juntamente com uma equipe de apoio.
Depois, foi enviada para Milão onde, de 1966 a 1993, dirigiu com sucesso a escola de alemão,
Santa Júlia. Sua liderança foi marcada pela abertura e pela ampla visão de futuro, bem como pelos
valores da fé e da humanidade. A característica especial desta escola era que professores, alunos, pais
e irmãs consideravam a escola “sua”, o que requeria trabalho compartilhado, exigia a apreciação de
todos, o espírito de família e o comprometimento. Devido às inúmeras características positivas desta
escola e a motivação que impulsionava a criar relações entre povos e culturas, em 25 de outubro de
1982, a Irmã M. Modeste recebeu um prêmio especial do Consulado Geral em Milão. Em 2 de abril de
1990, recebeu a Cruz de Honra ao Mérito de 1ª Classe da Ordem do Mérito da República Federal da
Alemanha.
Um dos pontos fortes da Irmã Maria Modeste e da sua comunidade era a calorosa hospitalidade
que se tornou óbvia em diferentes situações. Na estação ferroviária de Milão, as irmãs que viajavam
para Roma recebiam lanches para sua longa viagem de trem. Não apenas as irmãs, mas também os
Beneditinos da abadia vizinha lembram disso. O então abade Clemens Schmeing lembrava disto com
gratidão e gostava de mencioná-lo.
Após muitos abençoados e frutíferos anos no apostolado, em 1993, a Irmã Maria Modeste
mudou-se para o Kloster Annenthal. Durante 7 anos, fielmente, trabalhou nos arquivos da Casa
Provincial. (Ela já havia feito isso durante um ano em Roma). Além disso, gostava de fazer pequenos
serviços na comunidade.
Irmã Maria Modeste era uma co-irmã muito querida. Era boa companhia para conversa, tanto
para nós, quanto para seus antigos colegas e alunos da época de Milão. Interessava-se pelas
evoluções na comunidade, na sociedade e na Igreja.
A última fase da sua vida foi marcada pela intensificação da demência.
Talvez as palavras de um artigo, que a Irmã Maria Modeste escreveu para uma publicação
comemorativa da escola em 1993, possam ser um legado motivador para nós: “Como aprendizes e
professores, como ajudantes e companheiros, caminhamos juntos. Pesquisamos e descobrimos,
reconhecemos e experimentamos, e recebemos maravilhosos dons da sua bondade (de Deus), que
compartilhamos uns com os outros. O que quer que aconteça em nossa jornada, tanto as coisas boas
quanto as ruins, oferecem a possibilidade de conhecê-LO. Ele, a quem sempre devemos uma resposta
de gratidão e amor. Que possamos sempre dar essa resposta, livremente, enquanto continuamos nossa
jornada”!
Temos certeza de que a Irmã Maria Modeste deu essa resposta de amor em sua vida e agora é
convidada para a festa de casamento celestial.

