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Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 
Data e local do nascimento: 18 de maio, 1921Freusburg/Sieg, Alemanha 
Data e local da profissão: 13 de abril, 1955 Mülhausen 
Data e local do falecimento: 02 de junho, 2020 Mülhausen, Haus Salus  
Data e local do funeral: 08 de junho, 2020 Mülhausen, Cemitério conventual 
 
Irmã Maria Prudentia era a sétima dos nove filhos de Franz e Emilie Denter. Juntamente com seus irmãos 
e irmãs, cresceu em uma pequena vila no sopé de Westerwald. Ela escreve: “Meus pais eram pobres. Meu 
pai trabalhava numa mina de minério de ferro e tínhamos tinha uma pequena propriedade rural”. 

Quando Gertrud tinha 7 anos, o pai faleceu de uma doença ocupacional, de modo que a família precisou 
de ajuda para sobreviver. Gertrud frequentou a escola primária e secundária local. Por ser muito talentosa, 
recebeu uma bolsa para estudar em uma escola particular para meninas, onde obteve o certificado de 
conclusão do ensino médio. Não foi possível continuar os estudos devido à situação familiar e à situação 
política. A família não podia pagar as mensalidades, nem as despesas de viagem. Gertrud fez um curso 
para ser farmacêutica assistente e trabalhou nesta profissão até ingressar no convento. 

Apesar da guerra e do socialismo nacional, participava ativamente do movimento juvenil católico, que era 
proibido, e da igreja. Em Engers, conheceu as Irmãs de Notre Dame e seu desejo de ingressar na 
Congregação crescia constantemente. No entanto, somente aos 30 anos pôde realizar seu desejo, depois 
que seus irmãos se tornaram independentes financeiramente e puderam ganhar o suficiente para sustentar 
a família, o que a guerra e o cativeiro, por causa da guerra, haviam dificultado. 

Em 12 de maio de 1952, iniciou sua formação religiosa no centro provincial de Mülhausen. As superioras 
logo reconheceram suas habilidades administrativas e seu interesse pela área de administração, o que 
vinha combinado com grande maturidade e cordialidade no relacionamento com as pessoas. Além do seu 
trabalho administrativo em diferentes filiais, mantinha-se atualizada lendo muito e aceitando conselhos e 
ajuda profissional. Dessa maneira, adquiriu amplo conhecimento em economia, sem estudos. Além do seu 
trabalho na administração, foi superiora local em Haus Maria Helferin em Nettetal-Leuth por dez anos. 

De 1981 a 2001, foi ecônoma provincial e conduziu os assuntos econômicos da Província Maria Regina de 
Mülhausen com grande cuidado, competência e amabilidade. Tinha o cuidado de garantir o bem-estar das 
Irmãs e de promover os apostolados confiados à Congregação. Projetos de construção e reformas, bem 
como o fechamento e a transferência de casa para outras organizações por causa da diminuição das 
vocações e do envelhecimento das Irmãs, marcaram seu trabalho diário. Para que pudesse contar com o 
apoio de uma equipe bem treinada, procurava o assessoramento de economistas competentes e promovia 
a formação permanente das coirmãs e dos funcionários. Ela mesma era boa professora. 

De 1992 a 2002, foi membro do governo provincial, período em que pôde contribuir com o conhecimento 
que possuía da natureza humana e com sua experiência em assuntos administrativos. 

A Irmã Maria Prudentia era uma pessoa orante, amorosa, sempre pronta para ajudar e bem-humorada. 
Hauria a força para o seu trabalho de planejamento e de tomada de decisões das conversas silenciosas 
com Deus e da vida comunitária, a qual amava e para a qual contribuía ativamente. Lembramos, 
especialmente e com grande alegria, das suas performances teatrais na comunidade.  

Aos 90 anos, decidiu mudar-se para Haus Salus. Sua adaptação foi rápida e era agradecida por toda a 
ajuda que recebia. Agora tinha tempo para observar a natureza. Fiel e diariamente, uma coirmã a levava 
para dar uma volta no jardim em sua cadeira de rodas. Tinha contato constante com a família e ficava feliz 
com visitas, telefonemas e cartas. Durante os últimos meses, sua força física declinou, mas com sua força 
de vontade conseguiu celebrar seu jubileu de ferro na segunda-feira após a Páscoa, bem como seu 
aniversário de 99 anos. 

Na tarde de 2 de junho de 2020, Deus chamou sua administradora fiel para oferecer-lhe a alegria eterna 
após uma vida longa e realizada. Vamos lembrar da Irmã M. Prudentia com alegre gratidão, esperando 
que ela interceda por nós. 


