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Maria Rensing lahir dalam keluarga besar Katolik Anton Rensing dan Margareta Lösing di 
Ammeloe, Wilayah Ahaus. Sebagai anak tertua dari tujuh bersaudara, ia membantu membentuk 
suasana kerja dan kehidupan yang saling mendukung di pertanian orang tuanya. Kecerdasan 
pikiran dan karunia hatinya terbentuk melalui pergaulan yang baik dengan tetangga dan alam 
sekitar seperti tanaman dan binatang. 

Tiga panggilan untuk hidup religius muncul dari keluarga ini: selain Sr. Maria Nicoleta, ada juga 
Suster Maria Margarita, yang meninggal karena kanker pada bulan Januari 1979 dalam usia 42 
tahun, dan Frater Ludwig, seorang Kanada, yang juga mengalami nasib yang sulit dan tidak 
mungkin berada di sini tanpa pendampingan dan perawatan Frater Burkhard. 

Sr. M. Nicoleta bersekolah selama masa perang dan pasca perang yang sulit dan lulus pada 
tahun 1953. Pada tahun 1955 ia menerima sertifikat sebagai asisten juru masak. Pada bulan Juli 
1961, sebagai suster muda, ia memperoleh Missio Canonica, dan pada tahun 1970 ia lulus ujian 
sebagai asisten perawat di Berlin. 

Setelah Profesi Pertama pada tahun 1962, ia memulai perjalanannya melalui beberapa bidang 
pekerjaan dan biara. Dia dipekerjakan di bidang tata graha dan merawat para lansia di Münster, 
Bocholt, Berlin, Büren, Coesfeld, Gescher, Warstein, Allagen, dan sekali lagi di Coesfeld. Di 
Gelsenkirchen, ia melayani sebagai pemimpin setempat. 

Perpindahannya yang begitu banyak ini menunjukkan bahwa ia ditantang untuk memiliki 
kebebasan batin dan keteguhan hati pada saat yang sama. Sepanjang hidupnya, ia sangat ingin 
belajar dan, bila perlu, ia meneguhkan penghayatan imannya. 

Sr. Maria Nicoleta melakukan semua pekerjaan dan tugas yang diberikan kepadanya dengan 
baik, meskipun tidak selalu mudah. Dia tidak menghindari pekerjaan; terlebih lagi, dia melihat di 
mana pelayanan kecil atau besar diperlukan, tidak mengganggu tetapi sangat diperlukan untuk 
kelancaran komunitas. Dia dengan penuh kasih merawat orang-orang yang dipercayakan 
kepadanya dan sesama suster yang tinggal bersamanya. Dia memiliki kepekaan yang baik bagi 
mereka yang membutuhkan secara fisik, mental dan spiritual. Dia selalu mengatakan ya dengan 
hati yang siap, meskipun pada dasarnya dia cemas; oleh karena itu, kadang-kadang dia 
mengatakan ya dengan berat hati. Dia tahu saat-saat sedih, tetapi dia juga mengalami saat-saat 
bahagia sepanjang hidupnya. Selalu dan di mana saja, dia mencari perlindungan dalam doa. 
Keyakinannya bahwa dia dipanggil oleh rahmat Tuhan yang tak tergoyahkan. Dan keyakinan ini 
diwujudkan dalam sukacita, kepercayaan diri, dan imannya yang mendalam. Motonya, 
"Bersukacitalah, kita adalah umat Allah, yang terpilih karena rahmat-Nya," menjadi saksi akan hal 
ini. 

Pada tahun 2007 Suster Maria Nicoleta datang ke Coesfeld dan membantu di rumah sakit: 
secara diam-diam dan penuh kasih. Dia mengulurkan tangan di mana pelayanan kecil dan besar 
dibutuhkan sampai kekuatannya tidak lagi memungkinkan. Karena semakin membutuhkan 
bantuan, ia dirawat dengan penuh kasih oleh staf perawat kami. 

Hidup Suster M. Nicoleta sederhana, selalu hadir dan memberikan pelayanan seiring dengan 
bertambahnya usia dan kedewasaannya. Hal ini merupakan hasil yang nyata akan relasinya 
dengan Kristus dan rahmat Tuhan yang telah memanggilnya dan dituliskan di tangan-Nya. Kita 
yakin bahwa Tuhan kini telah menjadi segalanya baginya. 


