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Dillingen / Saar, Jerman
Mülhausen
Mülhausen, Haus Salus
Mülhausen, Makam Biara

“Aku dinikahkan dengan Yesus Kristus, Putera Allah Mahatinggi“ (ungkapan pada waktu profesi pertama)

Dalam keluarga Bruno dan Maria Dörpinghaus, Ursula tumbuh bersama kakak perempuannya
Genoveva dan saudara kembarnya Felix dalam lingkungan yang ditandai oleh iman mendalam dan
tanggung jawab politik. Karena sang ayah sering kali harus pindah tempat tinggal karena alasan
profesional, anak-anak harus pindah sekolah.

Setelah berdirinya Republik Federal Jerman, Tuan Dörpinghaus bekerja sebagai asisten
Departemen Luar Negeri di ibu kota federal yang baru di Bonn. Dia adalah salah satu pendiri CDU,
sebuah partai baru yang didirikan setelah Perang Dunia II, dan teman pribadi dari Kanselir Federal
pertama FRG, Dr. Konrad Adenauer. Keluarganya pindah ke Bornheim-Roisdorf dekat Bonn dan
Ursula bersekolah di sekolah menengah Notre Dame. Di sana dia mengenal SND. Pada tahun
1952, Ursula datang ke Mülhausen sebagai calon dan bersekolah di sekolah menengah Notre
Dame, yang ia selesaikan pada tahun 1957. Pada tanggal 14 Agustus, ia memulai pembinaan
religiusnya di Mülhausen. Saudara kembarnya juga memutuskan untuk menjalani kehidupan
spiritual dan menjadi seorang imam
Sejak tahun kedua dalam novisiat, Sr. M. Geroldine bersekolah di sekolah untuk para guru TK di
Oedt, yang ia selesaikan sebagai pendidik pada tahun 1962. Ia bekerja di berbagai sekolah asrama
dan panti asuhan di provinsi sampai ia mengucapkan kaul kekalnya. Sesuai dengan keinginan dan
bakatnya, dia memulai pendidikan seni di Düsseldorf pada tahun 1967 dan kemudian dia belajar
pendidikan seni di sekolah pelatihan guru di Cologne.
Dari 1969 hingga 1990, dia mengajar kesenian dan kerajinan di sekolah menengah modern di
Geldern. Kemudian dia bertanggung jawab atas kegiatan rekreasi di sekolah asrama di Ratingen
dan juga di meja resepsionis.
Pada tahun 2005, dia dipindahkan ke Bonn, Haus Maria Einsiedeln. Di sini dia menerima studionya
sendiri untuk karya kreatifnya. Dengan foto-fotonya dia berkontribusi pada dekorasi rumah. Dia
senang berbagi keterampilan dan pengetahuannya dalam kursus untuk orang-orang yang tertarik.
Sejak 2014, dia menghabiskan masa pensiunnya di Haus Salus di Mülhausen. Dia berterima kasih
atas semua bantuan yang dia terima dalam mengatasi keterbatasan fisiknya, dan dia terus
membuat kartu dan gambar serta memberikan hasil penjualan itu untuk misi kami di Uganda.
Sejak tahun 1990, ia mencoba merealisasikan idenya dalam karya seni bebas, ia melukis gambargambar religious dalam bentuk-bentuk lingkaran, ia juga menggunakan motif-motif dari alam.
Kliennya yang paling menonjol adalah Kardinal Joachim Meisner dari Cologne, yang merupakan
teman karibnya. Pada kesempatan eksposisi peringatan 30 tahun di Kastil Nörvenich pada tahun
2017, dia mendapat hak istimewa untuk mengekspos karyanya dengan judul "Kesenian Sakral".
Sr. M. Geroldine ramah dan sabar. Orangnya terbuka dan siap membantu; dan dia memiliki hati
yang besar untuk misi di Afrika dan untuk orang-orang di sekitarnya, kepada siapa dia siap
menawarkan bantuan dan doanya. Dengan iman yang dalam dan keyakinan pada kebaikan Tuhan,
dia menerima hidupnya yang penuh suka-duka, termasuk kesehatannya yang lemah. Sepanjang
hidupnya, dia sangat dekat dengan keluarganya.
Pada Pesta Transfigurasi, Tuhan Yesus membawanya ke puncak gunung dan sekarang ia
menikmati kebahagiaan abadi yang dinantikannya.

