
  Aviso de Falecimento 

 

IRMÃ  MARIA LUTHARDE  ND 4745 
 
Gertrud ICKS 
 
Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 
Data e local do nascimento: 19 de julho,1929  Kleve 
Data e local da profissão: 08 de setembro,1958 Mülhausen 
Data e local do falecimento: 04 de setembro, 2019 Mülhausen, Haus Salus 
Data e local do funeral: 11 de setembro, 2019 Mülhausen, Cemitério conventual 

 
“Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força”. (Neemias 8,10) 

  Gertrud Icks era a terceira dos cinco filhos de Heinrich Icks, serralheiro, e de sua esposa 
Hendrina. Após completar os oito anos na escola primária e secundária católica em sua cidade 
natal, Kleve, no Baixo Reno, em 1944 começou a frequentar a escola de economia doméstica em 
Goch. Porém, após seis meses apenas, precisou interromper seus estudos porque a maioria dos 
habitantes de Kleve tiveram que deixar a cidade devido a guerra. A família Icks foi transferida para 
Wulferstedt (atual Comarca de Börde, na Saxônia-Anhalt). Ali, Gertrud também cumpriu seu "ano 
obrigatório" de serviço ao governo. Em 1946, ao retornar à sua cidade natal, iniciou um curso de 
costureira numa indústria, completando o curso e realizando o exame final em 1949. Como era 
costume na época, Gertrud adquiriu experiência prática em quatro outras empresas em Kleve e 
Krefeld.  

  Numa viagem a Roma, conheceu as Irmãs de Notre Dame e quis ingressar na Congregação, 
imediatamente, em Roma. No entanto, foi encaminhada para a Província de Mülhausen, que era 
mais próxima da sua cidade natal. 

  Em 24 de outubro de 1955, Gertrud iniciou a formação como Postulante em Mülhausen e, na 
vestição, em 3 de setembro de 1956, recebeu o nome de Irmã Maria Lutharde. Depois dos 
primeiros votos, a partir de 1959, trabalhou em diferentes lugares onde as irmãs ofereciam cursos 
de costura. Depois de um curso preparatório no Instituto Meinwerk, Paderborn, em fevereiro de 
1960 passou no exame aplicado pela Câmara de Comércio de Bielefeld tornando-se professora 
(instrutora/mestra) de costura. De 1960 a 1964, a Ir. M. Lutharde frequentou aulas noturnas em 
Kempen, preparando-se para os exames do Curso Superior. Durante esses anos, trabalhou na sala 
de costura da Casa Provincial. O plano original de prepará-la para ser professora na escola técnica 
foi abandonado porque a irmã foi enviada como missionária para Pekalongan, Indonésia. De 1965 
a 1974, em Pekalongan, exerceu o apostolado em diferentes áreas. Além do holandês, que já 
dominava, aprendeu a língua nativa para estar mais próxima ao povo.  

  Em 1974, foi eleita Conselheira Geral pelo Capítulo Geral. De 1974 a 1986 foi responsável 
pelas missões, acompanhando seu desenvolvimento da Casa Mãe em Roma e por meio de visitas 
in loco. De 1986 a 1993, continuou morando na Casa Mãe e trabalhando, principalmente, na 
recepção. Quando retornou a Mülhausen, assumiu a responsabilidade pela sala de costura da 
Casa Provincial. 

 Desde 2011 morava no Haus Salus onde gostava de participar de todas as programações. 
Apesar das muitas restrições de saúde, manteve sua alegria de viver e seu bom humor até o fim. 
Ela apreciava cada dia como um presente, era cordial com as enfermeiras e coirmãs e grata por 
todas as manifestações de atenção que recebia. 

 Nos últimos meses, por repetidas vezes, enfrentou fases difíceis, as quais descrevia como 
“ondas”. Muito realisticamente aceitou que era chegada a hora da despedida, mas ainda planejou a 
celebração do seu aniversário de 90 anos, festa que celebrou com sua família no Haus Salus. 

 As enfermeiras gostavam de cuidar da Irmã M. Lutharde porque era descomplicada, bem-
humorada e corajosa. Não reclamava e expressava claramente o que era bom para ela. Sua 
resposta sempre era "tudo bem". Essa foi também a última expressão na noite anterior à sua morte, 
a qual foi uma surpresa para todas nós mas, temos a certeza de que agora está “tudo bem” para 
ela! 


