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“Lihat, Aku telah melukis engkau di telapak tangan-Ku: engkau milik-Ku”! (Yes 49:16) 

Hannelore Neve tumbuh dengan seorang saudara lelaki dan seorang saudara perempuan di 
tempat aman di rumah orang tua mereka yang penuh iman di barat Westphalia. Hannelore 
adalah anak tertua dari tiga bersaudara. 

Dari tahun 1940 - 1948 Hannelore mengenyam pendidikan di SD dan Sekolah Menengah dan kemudian 
dia mulai magang di kantor bisnis selama tiga tahun dan berhasil diselesaikannya. Sampai hari masuk 
biara, ia bekerja sebagai asisten toko khusus di berbagai bisnis. Semua bosnya menggarisbawahi 
kompetensi profesionalnya serta keramahannya, komitmennya, dan kolegialitasnya dalam setiap 
laporan yang dibuat oleh mantan bosnya. Dia adalah asisten toko yang sangat dihargai. 

Sebagai seorang wanita muda, Hannelore sudah memiliki keinginan untuk melayani Tuhan dalam 
kongregasi. Karena pertimbangan untuk orang tuanya, dia menunda keinginannya selama beberapa 
tahun karena saudara perempuannya, Marlies, Suster kita Maria Fernandis, juga merasa terpanggil 
untuk hidup religius dan ingin masuk. 

Pada bulan Mei 1963, Hannelore akhirnya bisa masuk SND dan memulai pembinaan hidup religiusnya. 
Pada waktu menerima busana biara ia menerima nama Suster Maria Fortunatis. 

Selama lebih dari 50 tahun dalam hidup bakti, Suster melayani di berbagai komunitas kami, khususnya 
di bagain domestik. Dia menyelesaikan pelatihan sebagai pengurus rumah tangga bersertifikasi negara 
dan setelah beberapa kursus yang berkelanjutan, dia menerima lisensi untuk melatih pekerja magang 
domestik. Suster Maria Fortunatis ingin memberi muridnya pelatihan profesional yang baik dan, di atas 
itu, ia ingin menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial serta nilai-nilai iman Kristiani.  

Di beberapa komunitas, Suster bertanggung jawab atas kapel di samping pekerjaan rumah tangga. 
Karena pelatihannya sebagai seorang sakristan, ia dipercayakan dengan pekerjaan seorang sakristan di 
gereja paroki di Warstein-Allagen dari tahun 1997 - 2012. Dengan pelayanan yang penuh komitmen, 
rasa hormat, dan martabat yang tinggi, ia memberikan kesaksian kepada umat paroki tanpa banyak 
kata.  

Selain komitmennya dalam berbagai karya kerasulan dan kontribusinya pada kehidupan komunitas yang 
baik, hubungannya dengan keluarganya dan merawat mereka dalam situasi khusus sangat penting bagi 
Sr. M. Fortunatis. Bersama Sr. M. Ferdinandis dia merawat ibu mereka selama 1 ½  tahun.  

Selama Sr. M. Ferdinandis sakit, Suster Maria Fortunatis membantunya tanpa lelah sampai kematiannya 
pada tanggal 31 Agustus 1999. Ia juga membantu saudara lelakinya setelah kematian mendadak 
istrinya pada tahun 2014. 

Selama tahun-tahun terakhir, Suster Maria Fortunatis menderita berbagai masalah kesehatan, yang ia 
tanggung dengan tenang dan tanpa mengeluh. Ketika kelemahannya meningkat selama minggu-minggu 
terakhir, dia dengan penuh syukur menerima bantuan dan dukungan dari staf di rumah sakit dan dari 
para susternya. Dia merasa aman. 

Semoga Suster Maria Fortunatis sekarang menemukan keamanannya yang terakhir dan 
terdalam dalam pemenuhan janji Allah “Kamu milikku”! 


