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“Aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.” (Fil 3:13) 

 
Suster Ursula Maria adalah putri tertua yang lahir dari Hermann Watteroth, kepala teknik bawah 
tanah, dan istrinya Frieda, née Neidahl. Dia memiliki saudara perempuan dan laki-laki. Karena 
pekerjaan ayah mereka, keluarga itu pindah beberapa kali.  

Pada tahun 1944, Ursula menyelesaikan sekolah dasar dan menengah di Magdeburg. 
Kemudian dia bersekolah bagian tata graha dan penitipan anak di Salzkotten. Pada musim 
gugur tahun itu, sekolah ditutup karena alasan politik. Dari 1945 hingga 1947, Ursula tidak 
dapat bekerja karena kecelakaan. Pada tahun 1947, dia memulai magang sebagai penjahit, 
yang tidak bisa dia selesaikan. Ayahnya mengalami kesulitan politik dan dipenjara. Akibatnya, 
Ursula ditolak untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Pada 1949, keluarga itu melarikan diri dari 
Jerman Timur ke Republik Federal; ayahnya meninggal karena efek dari pemenjaraannya. Dari 
tahun 1949-1951, Ursula bekerja sebagai pekerja pabrik di St. Andreasberg di Pegunungan 
Harz Atas.  

Pada bulan Mei 1951, ia memasuki “Institut Awam Hati Kudus Yesus untuk perawatan keluarga 
dan pelayanan pastoral” di Germete / Warburg. Di sana dia menghadiri perguruan tinggi untuk 
para guru TK dan penyedia penitipan anak dan dia juga menjadi asisten pastoral. Kemudian, ia 
kuliah di pedagogi sosial di Münster. Setelah itu, dia mengajar di sekolah teknik pedagogi sosial 
di Warburg dan dia menyelesaikan pelatihan dalam jabatan sebagai guru teknis.  

Pada tahun 1973, ia memulai studi untuk mendaptkan diploma di perguruan tinggi pedagogis di 
Vechta dan sejak 1974, ia mengajar di sekolah kejuruan kami di Marienhain. Dia mengenal 
Suster-suster Notre Dame pertama di Münster dan kemudian di Vechta. Pada 12 Mei 1975, 
Ursula meninggalkan komunitas di Germete dan pada 16 Mei 1975, ia memasuki kongregasi 
kami di Vechta. Dia menerima nama Sister Ursula Maria.  

Dengan komitmen tinggi, dia terus mengajar di sekolah kejuruan kami. Dia adalah guru yang berdedikasi 
yang mencintai murid-muridnya dan mendengarkan mereka. Subjek favoritnya adalah kerajinan kreatif. 
Dia selalu mempersiapkan kelasnya dengan sangat hati-hati. Dia memiliki hubungan yang baik dengan 
rekan-rekannya. Dia sering menghabiskan waktu luangnya dengan suster lain di ruang kerajinan, tempat 
mereka membuat benda-benda indah dari tanah liat dan kertas. Dari 1991 hingga 1999, ia melayani di 
Ludwigslust di bekas Jerman Timur, mengajar di sekolah yang dikelola oleh para diaken wanita yang 
memberikan layanan  keperawatan untuk orang tua dan pelatihan untuk perawat anak-anak.  

Di Garmisch-Partenkirchen, ia melayani di wisma kami selama 10 tahun. Udara segar memiliki efek 
positif pada kesehatannya. Setelah itu, dia kembali ke Vechta, pertama ke Liebfrauenhaus dan pada 
2013 ke Marienhain. Pada 2017, dia pindah ke pusat kesehatan di Kloster Annenthal, Coesfeld.  

Selama bertahun-tahun, hidupnya ditandai oleh kehilangan, pengalaman yang menyakitkan, dan 
kecemasan. Semua ini berdampak kuat pada kesehatannya, terutama jantung, paru-paru, dan matanya. 

Kata-kata yang menyertai dia menunjukkan bagaimana dia mengatasi kesulitan-kesulitan ini, 
“Saya berusaha keras untuk apa yang ada di depan.” Kehidupan dan kematiannya berpusat 
pada Tuhan. Jadi dia dapat berpulang ke rumah Bapa di mana ia sekarang dapat menikmati 
hidup dalam kelimpahan.  


