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SUSTER MARIA HILDGART  ND 4735 

 
Lieselotte WOLF 
 
Provinsi Maria Regina, Coesfeld/Jerman 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 26 Juni 1933  Münster 
Tanggal dan Tempat Profesi: 23 April 1957 Mülhausen 
Tanggal dan Tempat Meninggal: 29 Agustus 2019 Mülhausen, Haus Salus 
Tanggal dan Tempat Makam: 05 September 2019 Mülhausen, Makam Biara 
 
Selama bertahun-tahun, Suster Maria Hildgart telah mengantisipasi fase terakhir dari 
hidupnya dan telah menentukan secara tertulis: “Saya berharap tidak ada berita kematian 
tradisional yang ditulis tentang saya. Tanggal dan fakta biografis yang paling penting sudah 
cukup ”. uSekarang kita membaca apa yang ditulis Sister M. Hildgart sendiri:  

“Suster M. Hildgart memiliki dua saudara kandung, satu laki-laki dan satu perempuan. 
Ayahnya adalah seorang perwira di Angkatan Udara Jerman dan terbunuh di Warschau 
dalam Perang Dunia Kedua pada akhir 1944. Karena profesi ayahnya, keluarganya pindah 
ke Essen pada bulan September 1939, di mana seluruh kota itu sepenuhnya dibom pada 
bulan Maret 1943 Dari tahun 1943 hingga 1948, keluarga itu tinggal di Tanah Bergisches.  

Karena ibunya lama menderita sakit dan kekacauan perang, Suster M. Hildgart bersekolah di 
empat sekolah dasar dan menengah dari tahun 1939 hingga 1943. Dari musim gugur 1944 
hingga musim panas 1946 tidak mungkin bersekolah. Agar ia dapat sekolah secara teratur, ia 
dikirim ke sekolah asrama St. Joseph di Rheinbach, tempat bibinya, Suster M. Georgia, adalah 
seorang guru dan kepala sekolah asrama. Di sana dia mengambil Abiturya pada bulan Maret 
1953. Sementara itu, keluarganya telah pindah ke Cologne, kota kelahiran orang tua Sister M. 
Hildgart. 

Pada bulan Agustus 1954, Suster masuk Kongregasi SND di Mülhausen. Pada 13 April 1955, ia 
menerima busana biara dan pada 23 April 1957, ia mengucapkan profesi pertama dan pada 16 Juli 
1962, profesi kekalnya di Roma.  

Dari tahun 1957 hingga 1962, Suster M. Hildgart ia melayani di sekolah asrama Mülhausen 
dan pada tahun 1962, ia adalah salah satu dari suster pertama yang dikirim ke Provinsi St. 
Joseph yang baru didirikan di Rheinbach. Dari tahun 1962 hingga 1968, ia belajar teologi dan 
bahasa Inggris serta sastra di universitas di Bonn. Dia melakukan praktik mengajar singkat di 
Cologne-Porz. Dari tahun 1968 hingga 1972, ia adalah seorang guru di Sekolah Notre Dame di 
Bonn dan dari tahun 1972 hingga 1998, ia mengajar di Sekolah Tata Bahasa St. Joseph di 
Rheinbach. Setelah pensiun, dia melakukan banyak pekerjaan sosial di Rheinbach dan dia 
tinggal di sana bahkan setelah biara ditutup pada 2007  

Itulah biografi singkat yang ditulis sendiri oleh Sr. M. Hildgart. 

Pada 2014, penyakit fisik serius dan demensia akut membuatnya ia perlu dipindahkan ke Haus Salus. 
Itu adalah perubahan penting dalam hidupnya. Ia memerlukan perawatan spesialis yang berdampak 
sangat positif sehingga kondisi fisiknya stabil.  

Pada awal 2019, kesehatannya semakin mundur dan perlu dirawat di rumah sakit, namun ia tidak 
tinggallama di sana karena bantuan medis tidak bisa menjanjikan kesuksesan lagi. Selama hari-hari 
terakhirnya di Haus Salus, Sr. M. Hildgart sepenuhnya bergantung pada bantuan; dia tidak bisa 

meninggalkan tempat tidurnya. Ia sering mengatakan bahwa ia minta selalu ditemani dan itu 
terpenuhi. Ia selalu mendapatkan perhatian dari para perawat dan Keinginannya untuk tidak 
ditinggalkan sendirian, yang sering dia ulangi, telah dipenuhi dengan kehadiran para perawat 
dan para suster. Pada petang 29 Agustus, Tuhan membebaskan dari semua penderitaannya 
dan memenuhi kerinduannya akan rumah Bapa yang aman sentausa.  


