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“Fazei tudo o que Ele vos disser”. (Jo 2,5) - - - “Permanecei no meu amor”. (Jo 15, 9) 
 
 Essas palavras bíblicas marcaram a Irmã M. Irmtraud profundamente. Quando 
consideramos seus diversos apostolados, é evidente o quanto ela se colocou à disposição da 
missão do Senhor e da missão da Congregação.  

 Irmã Maria Irmtraud cresceu com seus 6 irmãos em uma família religiosa. Primeiro, 
frequentou a escola em Vechta até a 11ª classe. Sua professora de religião confirmou que ela 
participava das aulas de ensino religioso com muito interesse e com ótimo desempenho. Em 1951, 
ingressou em nossa Congregação em Ahlen, onde se encontrava o noviciado na época. 

 Em 1952, obteve a “Missio Canonica”. Na Congregação, teve a oportunidade de completar 
seus estudos, qualificando-se para lecionar no ensino fundamental e médio. Em 1974, recebeu a 
qualificação de professora de ensino religioso para escolas especiais, escolas de ensino 
fundamental e médio. Irmã Maria Irmtraud sempre gostou de trabalhar com os jovens e de 
proclamar a fé. 

 Durante seus primeiros anos no convento, ajudou no internato em Vechta e, mais tarde, ela 
própria foi encarregada de grupos de internas em Vechta e em Ahlen. Depois de completar seus 
estudos na faculdade de pedagogia, fez seu estágio em nossa Escola Notre Dame em Berlim, onde 
permaneceu por mais cinco anos. Depois, foi para nossa escola em Ahlen. Após aposentar-se da 
escola, continuou seu apostolado em cinco casas diferentes. Em 2019, integrou a comunidade do 
Kloster Annenthal, onde passou sua merecida aposentadoria. Aqui, também, tinha grande interesse 
pelas notícias da igreja, da Congregação e da política mundial. Primeiro, seu compromisso era com 
nossa irmã mais idosa, cuja visão estava piorando. Todos os dias, ela lia as últimas notícias para 
ela e a acompanhava onde podia. 

 Depois da morte desta irmã, Ir. Maria Irmtraud teve que enfrentar grandes desafios. Perdeu 
a audição, a visão foi deteriorando cada vez mais e teve outras doenças. Mas seu interesse pela 
Congregação e pelos assuntos mundiais permaneceu. Muitas vezes, ficava bem próxima aos 
quadros de avisos para ver as notícias. Várias vezes por semana, alguém lia as notícias para ela. 
Quando lhe perguntavam o que gostaria de ouvir, geralmente sugeria a seguinte ordem: cartas da 
família, sobre a congregação, a igreja e depois política, especialmente notícias de Oldenburger. 
Receber notícias do seu irmão Albert era sempre uma grande alegria, especialmente porque uma 
vez pudera visitá-lo nos Estados Unidos. Até sua morte, a Irmã M. Irmtraud mostrou vivo interesse 
por todos os eventos da sua família, parentes e conhecidos. Tinha especial preocupação com um 
ex-aluno que mora em Berlim, mas não tem família.  

 Como a Irmã M. Irmtraud teria gostado de comemorar seu 90° aniversário no Kloster 
Annenthal! Mas, como estava hospitalizada, a comemoração foi adiada. No entanto, conseguiu alta 
do hospital por um dia. Na noite do seu aniversário, precisou voltar ao hospital porque não estava 
se sentindo bem. Ela recebeu nossos parabéns, mas a festa adiada não pode mais ser realizada. 
Agradecemos a todas as coirmãs e colaboradores que cuidaram dela durante sua doença grave. 
Tudo o que era possível foi feito por ela. 

 Agora, a Irmã Maria Irmtraud está com seu amado. Que ela possa experimentar a alegria 
eterna em seu abraço amoroso. 


