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“Tuhan , Allah kami, Engkau selalu ada dan sangat dekat dengan kami.“ 

 
Suster Maria Hildegardis sangat percaya pada ayat ini, yang memberinya kekuatan sepanjang 
hidupnya. 

Mechtild menghabiskan masa kecilnya bersama dengan tiga saudara kandungnya di dekat 
Grefrath, di mana ayahnya adalah kepala sekolah dasar dan menengah. Dia memiliki hubungan 
erat dengan keluarganya dan dia berdoa untuk intensi mereka sepanjang hidupnya. 

Ketika Liebfrauenschule kami di Mülhausen dibuka kembali setelah perang, dia adalah salah satu 
siswa pertama pada bulan Oktober 1945 dan dia lulus dari sana pada tahun 1949.  

Sejak tahun 1950 ia masuk dalam kongregasi kita di Mülhausen. Setelah profesi pertamanya, ia 
dikirim sebagai pendidik ke sekolah asrama di Mülhausen dan Ratingen. Suster adalah seorang 
pendidik yang berdedikasi dan kemudian menjadi guru yang berkomitmen di sekolah dasar dan 
menengah di Rheinbach. Dia meninggalkan pelayanan yang dicintainya di sekolah dasar dan 
menengah untuk mengajar di sekolah dasar putri kami St. Joseph (Rheinbach) karena kekurangan 
guru. 

Pada tahun 1976, Sr. M. Hildegardis jatuh sakit dan dikirim ke Bad Peterstal untuk waktu yang lebih 
lama. Di sana dia tinggal di biara Suster Vinsensian di Freiburg. Tentang waktu yang tampaknya 
penting ini dia menulis sebagai berikut, “Sekolah dan orang-orang muda, yang sangat saya cintai 
dan kepada siapa saya telah mendedikasikan hidup saya sampai sekarang, menjadi semakin jauh. 
– Menghadapi orang sakit dan kebutuhan mereka, saya merasakan kekuatan baru dan keyakinan 
serta sukacita yang begitu kuat sehingga saya menjadi yakin bahwa pelayanan masa depan saya 
ada di sini, di antara orang sakit.” Beberapa waktu kemudian dia menulis, “Pada tahun 1978, 
pengalaman saya di Bad Peterstal memberi saya keberanian untuk memulai jalan ini dengan izin 
dari atasan saya. Saya kembali ke provinsi saya dan pada tanggal 1 Mei 1978 (...), dan saya 
memulai pelayanan saya sebagai pastoral care di rumah sakit universitas di Bonn-Venusberg.“ 
Karena sakit, dia juga harus meninggalkan pelayanan tercinta ini dan pada tahun 1995, setelah 
kunjungan singkat di Kempen dan Ratingen, dia datang ke Haus Salus. Selama tahun-tahun 
pertamanya di sana, dia masih bisa secara rohani menemani rekan-rekan susternya. 

Karena keadaan organisasi, kami merayakan liturgi Tubuh dan Darah sehari sebelumnya. Dalam 
homilinya, Pastor Quadflieg menghubungkan misteri pesta ini dengan bait lagu no. 414 dari buku 
doa kami. Dalam bait pertama dikatakan, “Tuhan, Allah kami, betapa hadirnya Engkau / dan Engkau 
begitu dekat dengan kami. / Engkau selalu menjaga kami, / dalam kebaikanmu, Engkau melindungi 
kami.” 

Setelah Misa Kudus, Pastor Quadflieg memberikan perminyakan orang sakit kepada Sr. M. 
Hildegardis. Keponakannya, yang telah diberitahu tentang menurunnya kesehatan Suster, segera 
datang; dia bersyukur bisa hadir saat tantenya pulang menghadap Tuhan. 

Percaya pada pemeliharaan Tuhan, Sr. M. Hildegardis sering mengungkapkan kesiapannya untuk 
menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia berterima kasih atas kunjungan dan 
bantuannya; dia berulang kali mengatakan bahwa dia merasa "sangat terpelihara di Haus Salus". 

Kami percaya bahwa hidupnya sekarang berakhir dalam pelukan kasih Tuhan. 


