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Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 
 
Data e local do nascimento: 23 de janeiro, 1924  Lohne, distrito de Vechta 
Data e local da profissão: 25 de março, 1950 Ahlen 
Data e local do falecimento: 30 de dezembro, 2019 Coesfeld, Kloster Annenthal  
Data e local do funeral: 03 de janeiro, 2020 Cemitério Conventual, Coesfeld 
 
 A Irmã Maria Wiltraud, Anna Bünnemeyer, era filha do empresário Ernst 
Bünnemeyer e sua esposa Elisabeth, Möhlmann de solteira.  

 Em sua biografia, escreve: “Passei minha infância e juventude junto com meus 
quatro irmãos na casa dos meus pais. De 1930 a 1938, frequentei o ensino médio para 
meninas na escola das Irmãs de Notre Dame em Lohne. Após meu ano de serviço 
obrigatório, de 1940 a 1943, trabalhei como assistente de escritório em uma empresa em 
Lohne e, após este tempo, retornei à casa dos pais. No internato de Cloppenburg, cuidei 
de crianças em idade escolar. Foi neste local que cresceu em mim o desejo de dedicar 
toda a minha vida ao Senhor.” 

 Em 30 de janeiro de 1947, Anna ingressou na Congregação em Mülhausen e, na 
vestição, em 8 de abril de 1948, recebeu seu nome religioso, Irmã Maria Wiltraud. Após 
sua primeira profissão em Ahlen, exerceu seu apostolado em diferentes casas da 
Congregação.  

 Seu dom especial para música e matemática já se tornou evidente durante o tempo 
em Lohne e na escola para meninas em Mülhausen. Em 1955, obteve a Missio Canonica. 
Büren, Meppen, Ahlen, Berlim e Nottuln foram alguns dos lugares onde exerceu seu 
apostolado como religiosa. De 1968 até 2014, quando se mudou para a casa das irmãs 
idosas em Coesfeld, viveu e trabalhou em Nottuln. Dava aulas de música em nossa 
escola, criou um círculo de flauta e música, que se apresentava em diferentes 
celebrações, e fundou um coral infantil na paróquia. Até pouco antes de se mudar para 
Coesfeld, dava aulas particulares de flauta. Em 1974, passou no exame de nível C na 
faculdade eclesiástica de música sacra em Münster. Por muitos anos, trabalhou na 
administração de comunidades e internatos.  

 A Irmã Maria Wiltraud amava animais. Em Nottuln, ela tinha gatos e, no Kloster 
Annenthal, no quintal, independentemente do tempo, muitas vezes tinha a companhia do 
Linus, o cachorro do zelador.  

 No Kloster Annenthal, a Irmã Maria Wiltraud seguia seu próprio caminho. 
Costumava sentar-se, pensativa, em um banco, tinha uma palavra amiga para quem se 
aproximasse e organizava seu dia à sua maneira. Passou os últimos meses e semanas 
na enfermaria. Quando suas forças começaram a diminuir, pacientemente, aceitou sua 
velhice, suas fraquezas e o cuidado amoroso das cuidadoras até completar sua vida em 
Deus, pouco antes do início do ano novo.  


