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Tanggal dan Tempat Pemakaman:  25 Agustus 2021 Mülhausen, Makam Biara  
 

“Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu: Sesungguhnya hidangan, 

telah kusediakan”. 

Dari kutipan Injil pada hari meninggalnya  

 

Di pagi hari, dalam kehidupan yang telah lama dihayatinya dan telah menemukan 

kesempurnaannya di dalam Tuhan. Suster Maria Gunhild siap menerima undangan "Bapa 

Surgawi" tidak seperti mereka yang diundang dalam Injil (Mat 22:1-14). Beberapa minggu 

yang lalu, dia pernah berkata, "Setiap hari adalah hari yang baik untuk pulang ke Rumah 

Bapa".  

 

Suster tumbuh sebagai anak tertua dari empat bersaudara dalam keluarga petani tulen  

dan sederhana di Münsterland. Dia suka berbicara tentang masa kecil dan masa 

mudanya, di mana "nenek kami" memainkan peran penting. Dalam keluarga, kehidupan 

beriman dijunjung tinggi serta terlibat dan membantu di rumah orang tua, di pertanian, dan 

memelihara ternak.  

 

“Terlibat” dalam tugas-tugas yang penuh perhatian dan alami ini adalah sesuatu yang juga 

dipraktikkan Suster Maria Gunhild dalam kehidupan religiusnya yang panjang setelah ia 

memulai novisiatnya di Mülhausen pada Agustus 1949. 

 

Suster melayani di berbagai rumah-rumah cabang dalam Kongregasi kami dan 

berkomitmen penuh untuk tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Ketika dia datang ke 

Haus Salus kami di Mülhausen pada tahun 2005, dia sangat ingin berpartisipasi dalam 

kehidupan komunitas dan dalam kegiatan rekreasi yang ditawarkan, tetapi dia juga bebas 

untuk mengundurkan diri ketika itu baik baginya untuk tidak hadir.   

 

Selama beberapa minggu terakhir, dia tidak bisa lagi meninggalkan tempat tidurnya 

karena masalah kesehatan dan kelemahannya yang meningkat. Dengan ketenangan dan 

harapan yang besar dia siap menerima undangan raja surgawi untuk berpesta. 

 

Dalam iman kita tahu bahwa Suster Maria Gunhild sekarang bersatu dengan orang-orang 

terkasihnya dan aman di dalam Tuhan. Kami mengingatnya sebagai suster yang bahagia 

dan selalu puas dengan apa yang diterimanya. 

 


