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“Tuhanlah Gembalaku”. Mzm 23 

Suster Maria Hubertine, Gisela Germann, tumbuh di pertanian bersama adik laki-lakinya dan empat 
adik perempuan. Orang tua memberi mereka keluarga yang aman yang ditandai dengan iman 
mendalam. Dari tahun 1940 - 1945, Gisela bersekolah di sekolah dasar dan menengah di Bahlen. 
Setelah itu, ia melanjutkan sekolah menengah di Dinklage selama setahun dan dari tahun 1946 - 
1952 sekolah SMA Putri milik SND di Vechta. Gisela menyimpan kali ini di sekolah asrama dalam 
ingatan yang baik. Dia mengenal Suster dan terkesan dengan gaya hidup mereka yang sederhana, 
kehidupan doa mereka, dan keceriaan mereka. Muncul pertanyaan dalam diri Gisela apakah 
kehidupan religius juga mungkin baginya.  

Pada tahun 1952, ia diterima menjadi postulant SND di Ahlen / Westphalia Utara. Penerimaan 
busana biara berlangsung di Liebfrauenburg di Coesfeld di mana pusat provinsi Westphalian telah 
dipindahkan. Selama masa novisiat dan setelah profesi pertamanya, Sr. M. Hubertine berkenalan 
dengan berbagai komunitas dan pelayanan dalam Kongregasi kita. Dia menyelesaikan beberapa 
program pelatihan untuk guru TK, pendidik, dan guru kerajinan tangan. Ini memungkinkannya untuk 
melayani di berbagai lembaga, seperti TK, panti asuhan, dan sekolah asrama. Perubahan sosial 
dan metode pendidikan baru menantangnya untuk menemukan ukuran kebebasan yang tepat bagi 
anak-anak dan remaja yang dipercayakan kepadanya. Ayat dari mazmur 23, “Engkau bersamaku; 
Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku,”adalah bantuan, dorongan semangat, dan 
sumber kekuatan baginya. Dari 1985 - 1991, Sr. Maria Hubertine tinggal di komunitas rumah induk 
di Roma. Setelah kesulitan awal, tahun-tahun ini ternyata menjadi berkah baginya di kemudian hari. 
Seperti dikatakan dalam mazmur, Tuhan memberkati dia dengan berlimpah. Dia mengalami 
komunitas internasional, belajar bahasa Italia, dan meningkatkan bahasa Inggrisnya. Dia jadi tahu 
pemandangan Roma. Antusiasme dan pengetahuannya yang mendalam memikat banyak 
pengunjung yang dia antar di sekitar "kota abadi". Di komunitas, keterampilan kreatif dan artistiknya 
menjadi jelas, terutama pada hari-hari raya. Dia suka memainkan peran sebagai Ibu Yulia dan 
Santo Nicholas; penampilannya yang lucu di karnaval juga menyenangkan para suster. 

Pada tahun 1991, Sr. M. Hubertine kembali ke Kloster Annenthal, di mana ia dipercayai dengan 
berbagai tugas hingga tahun 2015. Selama 10 tahun, ia menginspirasi kelompok-kelompok pilgrim 
Kongregasi dari berbagai negara untuk sejarah Kongregasi kita di Coesfeld. Kunjungan ke situs 
pendiri yang penting dan ke pusat warisan/museum disiapkan dengan cermat. Dengan cara ini, 
Suster Maria Hubertine berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang sejarah Kongregasi 
kita. Para suster pilgrim sangat menghargai penjelasannya. Pada 2015, ia menyelesaikan 
pelayanannya untuk para pilgrim. Komunitas internasional dari Haus Emmaus mengambil alih tugas 
penting ini. Dalam "masa pensiunnya," Ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk kepentingan 
pribadi: Dia suka membaca, memotret, bekerja di depan komputer, dan berpartisipasi dalam 
program-program yang ditawarkan oleh Dinas Sosial, yang diperkaya dengan kontribusinya. Dia 
puas dan berterima kasih kepada komunitas. Selama minggu-minggu terakhir, kesehatan Sr. 
Hubertine menurun. Ia didagnosa dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam situasi ini, 
Tuhan adalah Gembalanya yang Baik; pada Rabu Minggu Paskah, Ia memanggilnya ke dalam 
Kerajaan-Nya. Kami percaya bahwa Sr.Hubertine sekarang sedang bernyanyi Aleluya Paskah 
bersama dengan para malaekat dan orang kudus di surga.     


