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Provinsi Maria Regina, Coesfeld / Jerman 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 03 April 1938 Ellewick near Vreden 
Tanggal dan Tempat Profesi: 16 April 1963 Coesfeld 
Tanggal dan Tempat Meninggal: 25 Juni 2022  Rumah Sakit Werne 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 05 Juli 2022  Makam Biara, Coesfeld 

 
„ Tidak ada yang lain selain Tuhan yang Mahabaik yang dapat membentuk kita." 

Suster Maria Otmara adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara dari pasangan suami istri Elisabeth 
dan Heinrich Helmer. Dari tahun 1945 hingga 1953 ia bersekolah di sekolah dasar di Ellewick 
dan kemudian membantu di rumah orang tuanya. Dari tahun 1956 hingga 1958 ia melakukan 
magang teori dan praktek rumah tangga di St Michael di Ahlen bersama para Suster Notre 
Dame. Setelah itu ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah tangga bisnis 
selama 2 tahun. 

Pada tahun 1960 ia masuk Suster-suster Notre Dame di Coesfeld. Pada tahun terakhir 
pembinaan novisiatnya, ia sudah bekerja di Nottuln sebagai pendamping di asrama sekolah 
dan di kelas ekonomi rumah tangga di sekolah. Setelah mengikrarkan kaul, ia melanjutkan 
pekerjaannya di Nottuln. Pada tahun 1966 dan 67 ia membantu di Bocholt di rumah tinggal bagi 
para pekerja wanita. Setelah itu ia pergi ke Roma untuk persiapan kaul kekal, dan 
mengikrarkan kaul kekal di Roma pada tanggal 25 Februari 1968.  

Dari tahun 1968 hingga 1969 ia mengikuti sekolah teknik untuk wanita pengusaha di Geldern. 
Dari sana ia kembali ke Nottuln sebagai Pemimpin di sekolah asrama. Di Bocholt dan juga di 
Nottuln, ia mengikuti berbagai kursus pelatihan lanjutan di sela-sela kesibukkannya bekerja. 
Pada tahun 1974, ia dipercaya untuk mengelola urusan dapur di Ahlen, yang mencakup 
pelatihan peserta magang dan pengawasan peserta magang. Dari tahun 1979, ia bekerja di 
Büren sebagai pemimpin kelompok dan, untuk sementara waktu, sebagai direktur sekolah 
asrama. Dia kemudian pergi ke Bocholt selama 15 tahun dan bekerja di dapur dan di rumah. 
Pada tahun 2000, ia pindah ke Liebfrauenstift di Münster. Di sana ia bertanggung jawab atas 
asrama untuk siswa perempuan dan selama 6 tahun pertama sekaligus menjadi koordinator 
lokal. Ketika pekerjaan di asrama menjadi terlalu sulit baginya, ia datang ke Nottuln untuk 
berbagai pelayanan di rumah. Selama 6 tahun ia juga menjadi pemimpin komunitas di sana. 

Musim gugur yang lalu, ia jatuh menggunakan sepedanya dan dirawat di rumah sakit di 
Coesfeld. Fraktur pada kaki yang parah menyebabkan kesulitan besar baginya. Oleh karena itu, 
ia dipindahkan dari rumah sakit ke rumah sakit di Kloster Annenthal. Ketika ia menjadi lebih 
mandiri, ia memutuskan untuk tinggal di pusat senior, karena ia masih membutuhkan bantuan. 
Pada tanggal 11 Juni 2022, ia dibawa ke rumah sakit setelah terjatuh dan juga mengalami 
masalah dalam berbicara. Kesulitan besar baginya adalah bahwa ia tidak bisa lagi berjalan. 
Oleh karena itu, dia juga berbicara tentang lebih memilih untuk mati. Tetapi tidak ada seorang 
pun yang mengira bahwa hal ini akan terjadi secepat ini. Pada malam tanggal 25 Juni, ia 
ditemukan meninggal di tempat tidur di rumah sakit, yang mengejutkan kami semua.  

Suster Maria Otmara sangat mencintai pekerjaannya sebagai seorang ibu dan anak. Dia 
bertemu dengan mereka dengan banyak keterampilan pedagogis, pengetahuan tentang sifat 
manusia, cinta dan rasa hormat, serta memiliki telinga yang terbuka untuk mendengarkan 
semua keprihatinan mereka  

Sebagai kata-kata yang menyertainya, ia memilih: "Tidak ada yang lain selain Tuhan yang 
Mahabaik yang dapat membentuk kita." Keyakinan yang mendalam bahwa Tuhan selalu berada 
di sisinya menemaninya sepanjang hidupnya. Sekarang ia mengalami kesempurnaan melalui 
Tuhan yang Mahabaik. 


