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Suster Maria Richarda tumbuh bersama tiga saudara laki-lakinya di keluarga pedagang August dan 

Else Gassel. Dalam rumah tangga bisnis besar ini, anak-anak belajar memikul tanggung jawab 

sejak usia dini. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Richarda mengikuti sekolah dan 

pelatihan praktek di Liebfrauenschule di Ratingen, yang dia selesaikan dengan Ujian Administrasi 

Bisnis. 

Berakar pada agama Katolik yang membumi di Westfalia, keluarga ini berhubungan erat dengan 

Suster-suster Notre Dame karena dua bibnyai, Suster Maria Virgo dan Suster Maria Veritas, dan 

satu bibi buyut, Suster Maria Benediktine. Ditandai dengan ikatan keluarga dan tinggal bersama 

para Suster Notre Dame selama masa remajnya, dia menjawab panggilan Tuhan dan memulai 

pembinaan religiusnya di bulan Mei 1957.  

Setelah profesinya, dia menghadiri seminar profesional untuk guruTKK di Oedt dan di tahun-tahun 

berikutnya, dia melayani sebagai pendidik di berbagai sekolah Pendidikan Usia Dini, panti asuhan, 

dan sekolah berasrama, dan dari tahun 1970 hingga 1978, dia bekerja di TPA penuh waktu di 

Liebfrauenschule, Mülhausen. Selama satu tahun, dia bertugas sebagai suster adorasi di rumah 

induk di Roma. Kemudian dia belajar administrasi dan akuntansi. 

Pada tahun 1980, ia mengambil alih pengelolaan "Haus Pius XII", panti wredha di Hürtgenwald-

Vossenack, dan juga bertugas sebagai sakristan. Ketika rumah baru yang diperpanjang untuk 

warga lansia yang disebut "Geschwister-Louis-Haus" dibuka, dia mengundurkan diri dari 

manajemen rumah dan menjadi penanggung jawab kafetaria. Selain pelayanan utamanya, ia aktif 

terlibat di paroki St. Josef sebagai anggota dewan paroki dan panitia liturgi, sebagai lektor dan 

pelayan Ekaristi, serta sebagai organis. Karena ramah, siap membantu, dan memiliki banyak bakat 

kreatif, ia menjadi motor penggerak pelaksanaan berbagai kegiatan di pantwredha, di paroki, dan di 

desa. Semua orang menghargainya karena sikapnya yang ramah. 

Pada 11 Juli 2013, ia menerima hadiah kehormatan Pemda Düren atas komitmen sosial dan 

gerejawi oleh administrator distrik Wolfgang Spelthahn di aula budaya, Langerwehe dalam rangka 

program-program pesta.   

Pada bulan Agustus 2020, Sr. M. Richarda dapat merayakan tiga macam pesta bersama para 

suster, di panti wredha, dan paroki di Vossenack. Banyak tamu datang ke taman paroki untuk 

mengucapkan selamat kepada Suster pada hari ulang tahun ke 85, pada peringatan 60 tahun kaul 

religius, dan pada ulang tahun ke-40 pelayanannya di Vossenack. 

Karena masalah kesehatan yang semakin meningkat, dia memutuskan untuk pindah ke panti 

wredha SND di Mülhausen. Perpindahan itu dilakukan dengan cepat dan tidak terduga karena dia 

didiagnosis menderita tumor ganas, dan dia dipindahkan dari rumah sakit ke Mülhausen sebagai 

orang yang sakit parah. Tidak mungkin lagi baginya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada 

Vossenack dan pelayanannya yang tercinta. 

Dalam kesunyian di kamarnya, dia mempersiapkan kepulangannya kepada Tuhan, dirawat dan 

ditemani oleh suster-suster dan karyawan keperawatan. Dengan sadar dan diam-diam, dia 

menyerahkan hidupnya kembali ke tangan Tuhan. 


