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"Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih 

dan ketertiban." 

2 Tim 1:7 
 

Kata-kata dari bacaan pada hari kematiannya sesuai dengan kehidupan Suster Maria 
Sebastiane. Dia adalah orang yang mandiri, pribadi yang berpandangan positif, sangat 
rendah hati, dan hampir tidak ada yang dapat membuatnya kesal. Seorang suster lain ingat 
bahwa ketika dia masuk, ibunya berkata kepada pemimpin novis, "Jika Anda berhasil 
membuat Kathrinna kesal, Anda akan mendapatkan 5 nilai D dari saya!" 

Kathrinna - demikian panggilannya di rumah - tumbuh bersama saudara perempuan dan dua 
saudara laki-lakinya di lahan pertanian milik orang tuanya, Johann dan Auguste van der 
Linde di Dingden di Lower Rhine. Setelah sekolah dasar, ia bersekolah di sekolah pertanian, 
dan lulus pada tahun 1956 dengan ujian tata graha pedesaan. Sebagai seorang remaja, dia 
aktif dalam Pemuda Pedesaan Katolik. Dia dengan senang hati dan antusias mengenang 
Klausenhof, sebuah akademi pelatihan untuk kaum muda dan dewasa muda, yang didirikan 
di kota kelahirannya semasa mudanya. Rektor Klausenhof saat itu, Prelatus Wilhelm 
Wissing, menarik perhatiannya kepada Suster-suster Notre Dame di Mülhausen. Dia 
menyimpan kenangan yang indah tentangnya sepanjang hidupnya. 

Pada tanggal 31 Juli 1962, Suster Maria Sebastiane memulai masa novisiatnya di 
Mülhausen. Setelah pembinaan religiusnya, ia berkomitmen penuh pada pekerjaannya di 
dapur, rumah tangga, pendidikan, dan sebagai pemimpin komunitas di berbagai komunitas 
hingga usia senjanya. 

Suster dapat bersantai dengan membuat kerajinan tangan, mendengarkan musik, dan dia 
juga menikmati bermain permainan papan seperti Yahtzee atau Parcheesi. Saat 
melakukannya, ia sering berkomentar, "Ketika Anda bermain, Anda tidak membicarakan 
orang lain." 

Seiring bertambahnya usia, semakin banyak masalah kesehatan yang terlihat. Namun 
demikian, ia menjaga kafetaria di Haus Salus, baik dari Kempen maupun dari biara 
Mülhausen tempat ia tinggal. Dia melakukan ini juga dengan penuh kehati-hatian dan 
sukacita. Pada tahun 2017 ia pindah sekali lagi ke komunitas Geldern untuk mengambil alih 
pelayanan kecil di sana meskipun ada masalah kesehatan. Tantangan kesehatan yang 
semakin besar mengharuskannya dirawat di rumah sakit pada bulan November 2022. Di 
rumah sakit ia kemudian menyadari bahwa ia tidak dapat kembali ke Geldern, dan ia merasa 
lega dengan keputusannya untuk pindah ke Haus Salus. Sayangnya, ia tidak dapat 
menikmati masa pensiun yang layak untuk usianya yang sudah lanjut. Suster Maria 
Sebastiane tidak dapat lagi meninggalkan tempat tidurnya dan sepenuhnya bergantung pada 
bantuan dan perawatan. Ia selalu mengucapkan terima kasih atas semua pelayanan yang 
telah diterima. Pada awalnya, ia masih dapat menghubungi saudarinya Gerda, yang sangat 
dekat dengannya sepanjang hidupnya, melalui telepon. 

Pagi-pagi sekali pada tanggal 26 Januari, Tuhan membawanya ke rumah abadi-Nya. 


