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Tuhan, biarlah sukacita-Mu bertumbuh dalam diriku, 
sehingga aku dapat memuji-Mu dan menggembirakan sesama! 

 
Suster Maria Juletta menjadikan kalimat di atas sebagai ungkapan doanya, yang menemaninya 
sepanjang hidup religiusnya. Berkat doa ini telah membentuk hidupnya, baik dalam komunitas para 
susternya maupun dalam karya-karya pelayanannya. 

Maria Kern mengalami masa kecil dan masa mudanya dalam sebuah keluarga besar dengan 
sembilan saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Setelah lulus sekolah pada tahun 1947, ia 
tinggal di rumah orangtuanya selama setahun untuk membantu ibunya. Selama bertahun-tahun, ia 
mengalami gangguan pada lututnya, yang memerlukan beberapa kali operasi. 

Pada bulan Mei 1950, ia meninggalkan rumah orangtuanya dan bekerja sebagai pembantu rumah 
tangga di berbagai tempat. Keinginan besarnya adalah bekerja dengan anak-anak. Oleh karena itu, 
pada tahun 1953 ia pergi ke Damme ke St. Antoniusstift dan bekerja di sana untuk membantu 
suster yang bertanggung jawab atas satu kelompok di panti asuhan anak-anak kami. Sebelum ia 
masuk komunitas kami pada bulan Oktober 1956, ia harus menjalani operasi lutut lagi. Mengenai 
keberhasilan dokter, Suster Maria Juletta menulis dalam biografinya: "Semoga para dokter 
menghubungkan penyembuhan ini dengan seni mereka. Saya berhutang kesembuhan ini kepada 
Ibu Julie Billiart yang terberkati, yang saya kenal di Damme dan yang kepadanya saya 
mengembangkan devosi bahkan sebelum saya memulai hidup religius saya, dan relikui yang saya 
bawa bersama saya." 

Pada tahun-tahun pertama kehidupan religiusnya, Suster Maria Juletta bekerja di asrama sekolah 
khusus untuk anak-anak dengan ketidakmampuan belajar di St. Vincenzhaus di Cloppenburg dalam 
kelompok anak laki-laki berusia 7- 9 tahun. 

Setelah profesi kekalnya, Suster Maria Juletta dilatih sebagai pengasuh anak-anak yang diakui 
negara. Di rumah anak-anak St Antoniusstift di Damme, Suster Maria Juletta dapat menggunakan 
bakatnya sebagai pendidik selama hampir dua puluh tahun. Entah bekerja dengan anak laki-laki 
yang bermasalah dan sulit dididik atau di masa-masa sebelumnya di St. Vincenzhaus di 
Cloppenburg, sertifikat kerja menyatakan bahwa kualitas profesional dan perilaku Suster Maria 
Juletta merupakan perpaduan yang membahagiakan. Setelah pensiun dari kegiatan pendidikannya, 
ia menerima kunjungan rutin dari beberapa alumni yang masih merasa terhubung erat dengannya. 

Dari tahun 1988 hingga 1993, Suster Maria Juletta dengan penuh kasih dan bijaksana merawat 
para tamu di Garmisch-Partenkirchen, yang mengapresiasi sikapnya yang pendiam. Kemudian dia 
datang ke Komunitas Julia di Marienhain untuk menjadi, seperti yang dia katakan, seorang ibu 
rumah tangga dan mengambil alih tugas resepsionis. 

Barulah pada tahun 2014, masa pensiun terakhirnya dimulai di pusat perawatan untuk para suster 
senior di Vechta. Setelah tinggal sementara di Hedwigstift, ia pindah ke pusat senior di Kloster 
Annenthal di Coesfeld pada tahun 2018, di mana ia benar-benar "berkembang" dan berpartisipasi 
dalam kehidupan komunitas dan banyak persembahan dengan penuh sukacita. 

Semoga Tuhan kita yang Mahabaik kini menyempurnakan sukacitanya. 


