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Despedida das Ú ltimas Três Irmãs de Nottuln (perto de Coesfeld) 

 

No dia 22 de junho de 2022 as últimas três Irmãs, Ir. Anneliese Maria Behrens, Ir. M. Beatild Cordes e Ir. Gisela Maria 

Demming, receberam uma despedida cerimonial da Liebfrauenschule Nottuln, uma escola secundária mantida pela 

diocese. Nesta data, concluiu-se um círculo porque a fundação, há 95 anos, também havia começado com três irmãs. 

Além da Ir. Josefa Maria Bergmann, superiora provincial, também participaram da celebração a Ir. M. Bernhardis 

Thomann, ex-diretora; Ir. M. Julindis Melis, colega de longa data e professora consultora do Kloster Annenthal.  

A celebração começou com a Celebração Eucarística. Felizmente, o Reitor da Paróquia, Norbert Caßens, recebeu seu 

teste negativo de Corona vírus naquela mesma manhã. No final da Santa Missa, as três Irmãs de Nottuln receberam 

uma bênção individual fortalecendo-as para a partida. A profunda ligação da escola com o nosso carisma tornou-se 

evidente na projeção de uma imagem de Santa Júlia, nossa Mãe Espiritual, de cujas raízes espirituais surgiu a árvore 

da nossa Congregação. 

Seguiu-se uma pequena cerimônia com três discursos de boas-vindas. Foi impressionante que os três oradores 

tenham sido formados pelas Irmãs de Notre Dame. O prefeito, Sr. Thönnes, havia experimentado que uma jovem de 

seu círculo de amigos ingressasse na Congregação das Irmãs de Notre Dame; o administrador distrital, ex-aluno, 

agradeceu as suas professoras, Ir. Anneliese Maria e Ir. M. Julindis, pela paciência. O diretor também havia 

frequentado a escola das Irmãs de Notre Dame em sua cidade natal, Cloppenburg. Por meio de símbolos, referiu-se à 

profunda ligação da escola com o nosso carisma. Por exemplo, cada aluno recebe uma placa com a Cruz de Coesfeld 

e com a frase “Como Deus é bom”. Além disso, o lema em nossa página inicial “… enviadas a encarnar o amor do 

nosso bom e providente Deus” está no início da declaração da missão da escola. 

Em suas observações finais, Ir. Gisela Maria referiu-se ao logotipo da “nossa” escola: Uma borboleta com asas 

vermelhas em forma de coração, protegidas por um guarda-chuva, encontra seu caminho na estrada sinuosa da vida. 

“Nos anos 90, nossas irmãs puderam acompanhar muitas dessas “borboletas” saindo para a vida.” Em memória 

disso, as irmãs ofereceram à escola uma árvore de borboletas, que será plantada no outono. 

A cerimônia foi seguida de uma recepção com champanhe e petiscos, a qual ofereceu a oportunidade de nos 

conhecermos e conversarmos. 


