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Suster Maria Wiltraud, Anna Bünnemeyer, adalah putri pengusaha Ernst Bünnemeyer dan 
istrinya Elisabeth Möhlmann.  

Dalam biografinya ia menulis, “Saya menghabiskan masa kecil dan masa muda bersama 
4 saudara saya di rumah orang tua saya. Dari tahun 1930 hingga 1938, saya belajar di 
sekolah menengah para Suster Notre Dame di Lohne. Setelah selesai wajib belajar, saya 
bekerja sebagai asisten kantor di sebuah perusahaan di Lohne dari tahun 1940 hingga 
1943 dan kemudian saya kembali ke rumah orang tua saya. Di sekolah asrama di 
Cloppenburg, saya merawat anak-anak usia sekolah. Saat itulah bertumbuh dalam diri 
saya keinginan untuk mengabdikan seluruh hidup saya kepada Tuhan.”  

Pada 30 Januari 1947, Anna memasuki kongregasi kita di Mülhausen dan waktu 
menerima busana biara pada 8 April1948, ia menerima nama religiusnya, Suster Maria 
Wiltraud. Setelah profesi pertamanya di Ahlen, Sr. Maria Wiltraud melayani di berbagai 
komunitas kami.  

Karunia khususnya untuk musik dan matematika jelas terlihat swaktu SD di Lohne dan di 
SMA putri kami di Mülhausen. Pada tahun 1955, dia memperoleh Canonica Missio. Büren, 
Meppen, Ahlen, Berlin dan Nottuln adalah tempat-tempat ia berkarya sebagai religius. Dari 
tahun 1968 dan seterusnya, dia tinggal di Nottuln sampai dia pindah ke rumah kami untuk 
para Suster lanjut usia di Coesfeld pada tahun 2014. Dia memberikan pelajaran musik di 
sekolah kami, mendirikan sebuah kelompok seruling dan kelompok music lainnya, yang 
tampil di berbagai perayaan, dan ia mendirikan paduan suara anak-anak di paroki kami. 
Sampai tak lama sebelum pindah ke Coesfeld, Suster Maria Wiltraud memberikan 
pelajaran privat pianica. Pada 1974, ia lulus ujian C-level di kampus gerejawi untuk musik 
gereja di Münster. Selama bertahun-tahun, ia bekerja di bagian administrasi di berbagai 
komunitas dan di sekolah-sekolah asrama.  

Suster Maria Wiltraud menyukai binatang. Di Nottuln terdapat kucing-kucingnya dan di 
Kloster Annenthal anda sering melihatnya bersama Linus, pemelihara anjing kami, di 
pekarangan di segala cuaca.   

Di Kloster Annenthal, Suster Maria Wiltraud diam-diam menempuh jalannya sendiri; dia 
sering duduk dengan serius di atas bangku, berbicara ramah, dan mengatur harinya 
dengan caranya sendiri. Dia menghabiskan bulan dan minggu terakhirnya di rumah sakit. 
Kekuatannya semakin menurun namun dengan sabar ia menerima usia tuanya, 
kelemahannya, dan perhatian penuh kasih dari rekan kerja kami sampai dia 
menyelesaikan hidupnya di dalam Tuhan tepat sebelum awal Tahun Baru.  


