Aviso de Falecimento

IRMÃ MARIA GEROLDINE

ND 5066

Ursula DÖ RPINGHAUS

Província Maria Regina, Coesfeld/Alemanha
Data e local do nascimento:
Data e local da profissão:
Data e local do falecimento:
Data e local do funeral:

21 de dezembro, 1937
11 de abril, 1961
06 de agosto, 2020
13 de agosto, 2020

Dillingen/Saar, Alemanha
Mülhausen
Mülhausen, Haus Salus
Mülhausen, Cemitério conventual

“Sou desposada À quele a quem servem os anjos, o Filho do Altíssimo”.
(palavras da sua primeira profissão)
Na família de Bruno e Maria Dörpinghaus, Ursula cresceu com sua irmã mais velha
Genoveva e seu irmão gêmeo Félix em um ambiente marcado pela fé e pela responsabilidade
política. Como o pai, muitas vezes, precisava mudar de residência por motivos profissionais, os
filhos tinham que mudar de escola.
Após a fundação da República Federal da Alemanha, o Sr. Dörpinghaus trabalhou como
assessor do Departamento de Relações Exteriores na nova capital federal em Bonn. Ele foi um dos
cofundadores do CDU, um novo partido fundado após a Segunda Guerra Mundial e amigo pessoal
do primeiro Chanceler Federal da RFA, Dr. Konrad Adenauer. A família mudou-se para BornheimRoisdorf, perto de Bonn e Ursula frequentou o ensino médio na escola Notre Dame e conheceu as
Irmãs. Em 1952, Ursula foi para Mülhausen como aspirante e frequentou a escola Notre Dame,
concluindo o curso em 1957. Em 14 de agosto, começou sua formação religiosa em Mülhausen.
Seu irmão gêmeo também decidiu levar uma vida espiritual e tornou-se padre.
A partir do segundo ano de noviciado, Ir. M. Geroldine frequentou a escola para professores
de jardim de infância em Oedt, formando-se em 1962. Trabalhou em diversos internatos e lares
infantis da província até fazer os votos perpétuos. De acordo com seu desejo e seus talentos,
começou a estudar artes em Düsseldorf em 1967 e depois estudou educação artística na faculdade
de pedagogia em Colônia.
De 1969 a 1990, ensinou artes e artesanato na escola secundária moderna em Geldern.
Depois, foi responsável pelas atividades recreativas do internato em Ratingen e, ao mesmo tempo,
pela recepção. Em 2005, foi transferida para Bonn, Haus Maria Einsiedeln. Neste local, tinha seu
próprio estúdio para seu trabalho artístico criativo. Com suas pinturas, contribuiu para a decoração
da casa. Com prazer, compartilhava suas habilidades e seus conhecimentos com pessoas
interessadas e organizava cursos.
A partir de 2014, passou a morar na Haus Salus em Mülhausen. Era grata por toda a ajuda
que recebia devido as suas limitações físicas. Continuou a fazer cartões e pinturas e a enviar a
renda das vendas para nossa missão na Uganda.
A partir de 1990, procurou concretizar as suas ideias na criação artística livre, pintou
quadros religiosos e ciclos de quadros, também utilizou temas da natureza. Seu cliente mais
importante era o Cardeal Joachim Meisner, de Colônia, que era seu amigo pessoal. Por ocasião do
30º aniversário de exposição no Castelo Nörvenich em 2017, teve o privilégio de expor as suas
obras sob o título “Arte Sacra”.
Irmã M. Geroldine era cordial e paciente. Tinha a mente aberta e estava sempre pronta para
ajudar. Possuía um grande amor pela missão na Á frica e pelas pessoas ao seu redor, a quem
prontamente oferecia sua ajuda e suas orações. Com profunda fé e confiança na bondade de Deus,
aceitava sua vida com os altos e baixos, incluindo a sua saúde debilitada. Ao longo da vida, sempre
havia mantido uma estreita ligação com a família.
Na Festa da Transfiguração do Senhor, Jesus levou-a ao monte, onde agora feliz, goza do
cumprimento do seu anseio.

