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Provinsi Maria Regina, Coesfeld, Jerman 
 

Tanggal dan Tempat Lahir: 20 Maret 1921  Grefrath 
Tanggal dan Tempat Profesi 07 April 1970 Mülhausen 
Tanggal dan Tempat Meninggal: 19 Juli 2019 Mülhausen, Haus Salus 
Tanggal dan Tempat Makam: 24 Juli 2019 Mülhausen, Makam Biara  
 
Suster Maria Theresia adalah anak keenam dari tujuh anak yang lahir dari Raimund dan Anna 
Glasmachers. Karena ayahnya adalah seorang petugas pos, ia terkenal dan sangat populer di dalam 
dan sekitar Grefrath. Bersama dengan saudara-saudaranya, ia menghabiskan masa kecilnya yang 
riang, ditandai dengan suasana sederhana dan menyenangkan di daerah Lower Rhine dan tertanam 
dalam lingkungan katolik di rumah orang tua dan parokinya. Setelah menyelesaikan sekolah dasar 
dan menengah pada tahun 1935, ia bekerja di rumah tangga orangtuanya sampai tahun 1945. 
Tahun-tahun ini hanya terganggu oleh tahun wajib kerja di sebuah pertanian dan layanan tenaga 
kerja satu tahun, yang keduanya diwajibkan oleh negara.  

Sejak kecil ia telah mengenal Suster-suster Notre Dame yang melayani di kota asalnya dan di desa-
desa sekitarnya. Pada tahun 1944, ia memperoleh Missio Canonica bersama para suster dan pada 
tahun 1945, ia pertama kali membantu di TKK untuk anak-anak pengungsi di Vinkrath dan dari tahun 
1949 hingga 1967 di TKK Grefrath, di mana kedua lembaga ini dikelola oleh para suster Mülhausen. 
Pada saat yang sama, dia merawat orang tua dan saudara-saudaranya yang penuh kasih, yang 
senang mengunjungi rumah orang tua mereka bersama keluarga mereka.  

Ayahnya meninggal pada tahun 1958 dan setelah kematian ibunya pada tahun 1967, Anni - seperti 
semua orang memanggilnya - memenuhi keinginan hidupnya dan memasuki Kongregasi SND pada 
usia 46 tahun. Dia mengenal para suster “secara lahiriah” sangat baik, tetapi melangkah ke 
pembinaan religiusnya, dia menyesuaikan dengan banyak hal: kebiasaan, berbagai aturan yang 
semuanya tidaklah mudah baginya. Dengan iman dan dengan kesederhanaan dan ketenangan yang 
penuh kegembiraan, ia melanjutkan perjalanan hidup baktinya dan mengucapkan profesi pertama 
pada tahun 1970.  

Karena seluruh hidupnya telah ditandai dengan merawat orang lain, terutama untuk anak-anak, ia 
menjadi asisten dalam kelompok anak-anak kecil di rumah anak-anak di Baesdonk dekat Geldern 
dari tahun 1970-1972. Kemudian dia menjadi rekan kerja dan pemimpin kelompok di Haus Maria 
Helferin, rumah sakit jiwa untuk anak-anak di Leuth. Di sana ia melayani sampai tahun 2005. Ketika 
para suster harus meninggalkan pelayanan ini pada tahun 2005 karena usia mereka, ia pindah ke 
Haus Salus di mana ia menawarkan beberapa layanan yang lebih kecil selama kekuatannya 
mengizinkannya. Akhirnya, dia menerima semua bantuan dari para suster saudarinya dan 
perawatnya dengan penuh rasa syukur.  

Suster Maria Theresia menikmati kehidupan selalu siap menerima dinamika hidup setiap hari dengan 
rasa humornya.  

Dia menghigupi panggilannya dalam kesetiaan yang sederhana dan mendalam. Dia menikmati doa 
komunitas dan juga doa pribadinya di mana dia bertemu Tuhan dalam keheningan. Dia suka bermain 
Canasta, yang merupakan bagian dari rutinitas hariannya. Dia juga menyukai pesta-pesta biara.  

Sepanjang hidupnya, ia tetap terhubung erat dengan keluarganya dan kota asalnya Grefrath. Bulan-
bulan terakhir hidupnya ditandai dengan meningkatnya kelemahan dan rasa sakit. Dia bersyukur atas 
semua bantuan dan kasih sayang yang dia terima dan pada malam hari tanggal 19 Juli, dia dengan 
tenang menyerahkan hidupnya kembali ke tangan Tuhan kita yang baik. Kami berterima kasih 
kepada Suster Maria Theresia atas cintanya, kesederhanaan dan dedikasinya. Semoga dia sekarang 
menikmati kepenuhan hidup dalam pelukan Allah kita yang maha baik.  


