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 “Na casa de meu Pai há muitas moradas”. (Jo 14, 2) 
 

 Confiando nesta promessa do Evangelho, serenamente, Irmã Maria Emmerenza pode 
entregar sua vida nas mãos do Pai celestial. 

 Agnes Niemann era a mais nova das três filhas de Heinrich e Maria Niemann (Batke). 
Em 1935, a família perdeu sua filha Elli. Por 8 anos, Agnes frequentou a escola primária e 
secundária em Ambergen, concluindo seus estudos em 1937. Durante a II Guerra Mundial, a 
casa dos pais foi destruída por uma bomba e por um incêndio.  

 Em 1948/49, Agnes morou um ano no lar infantil Meeresstern e no hospital na ilha de 
Wangerooge, onde aprendeu a cozinhar, a cuidar da casa e onde conheceu as Irmãs de 
Notre Dame. Em 1951, ingressou na Congregação em Ahlen.  

 Em 1954, após os primeiros votos, realizou trabalhos domésticos em Nottuln e 
Vreden. De 1956 a 1962, foi responsável pela cozinha da Liebfrauenhaus em Lohne, uma 
escola secundária para meninas onde, diariamente, cozinhava para cerca de 20 pessoas. 
Em 1970, depois de trabalhar em Wangerooge e Vestrup, completou sua formação como 
governanta certificada pelo estado. Em 1971/72, mais uma vez, assumiu a responsabilidade 
pela cozinha em Lohne. Também cuidou das irmãs idosas e enfermas. Dava aulas de como 
cuidar da casa para a 9ª e 10ª classes. A superiora local da época, escreveu: “Na cozinha da 
escola, ela criou um ambiente alegre e os alunos estão totalmente satisfeitos com suas 
aulas teóricas e práticas”. 

 Nos anos seguintes, em Vestrup, deu cursos de culinária. De 1976 a 1986, 
administrou a cozinha em Meppen e durante os 12 anos seguintes cuidou do refeitório em 
Damme. Em 1998 foi transferida para a Liebfrauenhaus em Vechta, onde cuidava das flores. 
Em 2008 integrou a comunidade do Salus em Vechta-Marienhain, onde permaneceu até o 
fechamento da enfermaria em 2017. Ela integrou o grupo das seis primeiras irmãs 
transferidas para o Kloster Annenthal – Coesfeld, para receberem o cuidado necessário na 
velhice e na doença. Irmã M. Emmerenza se adaptou bem. Ela gostava de tomar café com 
as outras irmãs no refeitório. Geralmente ia lá várias vezes ao dia.  

 Discretamente e feliz, a Irmã seguia seu caminho. Se alegrava quando alguém se 
dirigia a ela no dialeto da sua cidade natal. Ficou surpresa que todas as irmãs da casa 
soubessem seu nome. Temos a certeza de que a Irmã M. Emmerenza encontrou seu 
caminho para a morada eterna e fixou residência na casa do nosso Pai celestial. 


