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“Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-Mu ada suka cita berlimpah-
limpah; di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.” (Mzm 16:11) 

Antonia adalah anak ketiga yang lahir dari keluarga petani Bernhard Musholt dan istrinya Katharina 
Resing. Dengan 14 saudara kandungnya, ia dibesarkan dalam keluarga yang sangat berbakti 
kepada Tuhan. Dari tahun 1934-1942, Antonia menempuh pendidikan SD dan SMP di Gescher., 
Dia tinggal di rumah orang tuanya sampai usia 20 tahun untuk menghidupi keluarganya, terutama 
ibunya, dengan pekerjaan rumah tangga. Dia mencintai saudara-saudaranya dengan lembut hati. 

Setelah itu, Antonia magang sebagai juru masak bersama Suster-suster Notre Dame di 
Vechta selama satu tahun. Dia memperoleh pengetahuan yang baik dalam memasak dan rumah 
tangga. Dalam rapornya, kerja keras dan pengabdiannya pada tugas sangat ditekankan. Pada 
tahun 1951, Antonia meminta izin masuk ke Kongregasi Suster-suster Notre Dame di Ahlen. 
Setelah pembinaan religiusnya, Suster Maria Bernhardine melayani di berbagai karya pelayanan 
dan posisi kepemimpinan dalam kongregasi kami. 

Dia menunjukkan keterampilan khusus untuk kegiatan kreatif dan kerajinan. Pada tahun 
1960, ia berhasil menyelesaikan pelatihannya sebagai penjahit wanita dengan ujian pekerja harian. 
Pada tahun 1962, ia memperoleh gelar masternya dalam menjahit pakaian wanita yang diuji di 
depan personil Kamar Dagang di Bielefeld. 

Dari tahun 1962-1970, dia mengelola sekolah menjahit untuk wanita di Liebfrauenburg 
Coesfeld dan dia memberikan pelajaran menjahit di Liebfrauenschule. Pada saat yang sama, dia 
adalah direktur para aspiran. Dengan keterampilan, empati pedagogis, dan komitmen pribadi, ia 
memperdalam minat banyak remaja putri dalam kehidupan iman dan keagamaan. Dalam hal ini, 
Suster Maria Bernhardine juga merupakan pribadi yang formatif. 

Fokus pekerjaan profesional dan kerasulan Suster M. Bernhardine adalah di paroki St. George di 
Vreden dari tahun 1976 hingga 2011. Dia memberikan kursus menjahit yang tak terhitung jumlahnya 
untuk wanita dan anak-anak. Dia bukan hanya "master" yang luar biasa tetapi juga penghubung yang 
membantu untuk pertanyaan dan masalah pribadi. Di situ ada “pelayanan pastoral”. Banyaknya kontak 
yang dimiliki Sr. M. Bernhardine sampai kematiannya menunjukkan penghargaan tinggi terhadapnya.  

Selama bertahun-tahun, Sr. M. Bernhardine menyenangkan dan menginspirasi kami dengan 
rangkaian bunganya yang indah di gereja, terutama pada hari raya besar. Kendang Natal yang 
dibuatnya sangat unik. Dengan dukungan beberapa wanita, beberapa figur baru dibeli beberapa tahun 
lalu mendapat pakaian baru. Mereka mengajak untuk memaknai dan berdoa. 

Selain profesi dan keterlibatannya di komunitas, keluarga besarnya sangat dekat di hati Suster 
M. Bernhardine. Dia tetap mengadakan kontak dengan keluarga dan ia mudah dihubungi untuk berbagai 
masalah dan situasi kehidupan. Hubungan dekat ini menjadi sangat jelas selama bulan-bulan terakhir 
yang sulit dalam hidupnya. Suster memiliki banyak pengunjung dan diberkati sebagai pecinta bunga. 
Kelimpahan ini sangat menyenangkan bagi semua yang mengunjungi atau merawat Sr. M. Bernhardine. 

Terima kasih yang tulus kepada keluarga atas dukungannya yang terus-menerus juga kepada 
staf di ruang perawatan dan kepada para suster yang menemaninya dengan penuh kasih, kompeten, 
terus-menerus, dan lembut selama akhir hidupnya. Di musim Natal ini, syair pemazmur di atas menjadi 
kenyataan bagi Suster Maria Bernhardine: “Engkau memberitahu kepadaku jalan kehidupan; di 
hadapanmu ada kepenuhan sukacita; di sebelah kananmu ada kesenangan untuk selama-lamanya". 


