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Maria Termühlen dibesarkan di tanah pertanian orang tuanya bersama dengan keenam 
saudaranya. Ia mengatakan tentang karakter keluarganya pada perayaan pesta emas 
profesinya di tahun 2012: " Fondasi kehidupan religius saya sudah diletakkan di rumah 
orang tua saya yang memiliki orientasi nilai-nilai Kristiani." 

Dari tahun 1943 - 1952, Maria bersekolah di sekolah dasar di desanya. Dalam lima tahun 
pertama setelah menyelesaikannya, ia memperoleh keterampilan yang luas dengan 
bekerja di pertanian orangtuanya, dengan mendapatkan pengalaman sebagai pembantu 
rumah tangga, dan dengan pelatihan sebagai juru masak magang di Liebfrauenschule di 
Meppen (1956/57).  

Selama magang ini, Maria juga mengenal para suster kita. Pada tahun 1959 ia diterima 
sebagai postulan Suster-suster Notre Dame di Coesfeld. Selain pendidikan religiusnya, ia 
juga mengikuti pendidikan profesionalnya sebagai penjahit. Di sekolah dasar keterampilan 
manualnya sudah terlihat jelas; untuk "menjahit" ia menerima nilai sangat baik. Pada 
tahun 1968 ia lulus ujian master dalam "kerajinan menjahit wanita". Maria Franzinis aktif di 
bidang ini selama hampir 45 tahun: di Gescher, Coesfeld, Vreden, dan dari tahun 1976 
hingga 2012 di Allagen. 

Bidang lain yang menjadi fokusnya adalah karya pastoralnya yang penuh dedikasi. Dia 
telah memperoleh pelatihan pedagogis religius - kateketik dalam kursus surat-menyurat 
teologis dan menerima izin episkopal untuk memberikan pendidikan agama dan 
pengajaran ekstrakurikuler. Hal ini memberinya kesempatan untuk memberikan orientasi 
dan dukungan kepada banyak kaum muda dalam iman mereka. Dia terutama menikmati 
mempersiapkan kelompok-kelompok untuk sakramen Ekaristi dan Krisma. Ketika dia 
berbagi tentang hal ini atau tentang pertemuan-pertemuan di perpustakaan paroki, yang 
telah dia bantu siapkan, matanya berbinar-binar. 

Pada tahun 2012, Suster Maria Franzinis merayakan Pesta Emasnya. Dalam 
mengucapkan selamat kepadanya, ketua dewan paroki berkata, "36 tahun yang lalu, 
Suster Franzinis yang kuat dan tegas datang ke Allagen. Dia aktif di banyak bidang."  
Energik dan berdedikasi, dia juga sangat terlibat dalam komunitas lokalnya, termasuk 
melayani sebagai pemimpin komunitas. 

Sejak meninggalkan Allagen pada tahun 2012, Suster Maria Franzinis tinggal di biara 
Annenthal di Coesfeld. Di sini, juga, ia mengambil tugas-tugas kecil sesuai kemampuan 
kesehatannya. Dia merasa ikut bertanggung jawab atas kehidupan spiritual di komunitas. 
Adorasi Ekaristi dan devosi kepada Maria menjadi perhatian khusus baginya. Dari sini ia 
juga mendapatkan kekuatan untuk menanggung gangguan kesehatan tanpa keluhan. Dia 
dengan penuh syukur menerima bantuan ketika dibutuhkan. 

Kematian Suster Maria Franzinis sangat tidak terduga sehingga kami para suster dan staf 
kami sangat terkejut. Dia telah tidur nyenyak di malam hari menuju hari Tuhan yang kekal, 
menuju fajar Adven. 


