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“Tuhanlah Gembalaku“– Mzm. 23:1 

 
Diijinkan untuk tertidur ketika Anda lelah dan menjatuhkan beban yang telah Anda lahirkan adalah  
anugerah dari Tuhan. M. Willibrorda menerima hadiah ini pada hari Sabtu, 4 Juni. 
 
Bersama 3 saudara perempuan dan 2 saudara laki-lakinya, Suster M. Willibrorda, née Anna Hoffmeister, 
dibesarkan dalam keluarga yang religius di Benteler / Westphalia. Kecintaannya pada alam berkembang 
melalui kehidupannya di lingkungan pedesaan dan dia menyukai rangkaian bunga dan anggrek yang 
berwarna-warni sampai menjelang akhir hidupnya.  
 
Setelah menyelesaikan 8 tahun di sekolah dasar dan menengah, ia membantu ibunya dengan pekerjaan 
rumah tangga. Dia juga membantu gurunya dengan merawat dan menjaga ibunya. Kemudian ia mengha-
biskan waktu di sebuah peternakan dengan magang di Ahlen untuk belajar tata graha.  
 
Pada tahun 1955, ia mengikuti seorang wanita muda dari kota asalnya dan masuk Suster-suster Notre 
Dame di Coesfeld. Setelah profesi kekalnya pada tahun 1962, Suster M. Willibrorda berkarya sebagai juru 
masak di berbagai tempat, biasanya di dapur-dapur besar seperti di Vechta, Coesfeld, Wangerooge, Marl, 
dan akhirnya di Vinzenzwerk di Handorf. Ketika komunitas ditutup di sana pada tahun 2014, ia pindah  
ke pusat provinsi di Coesfeld. Di rumah pensiunannya, ia sering mendapat kunjungan dari mantan juru  
masak magangnya yang telah mengapresiasinya sebagai pribadi dan sebagai guru memasak dan yang 
senang berbagi kenangan bersama. 
 
Suster M. Willibrorda adalah penggemar sepak bola dari klub FC Bayern Munich. Pada ulang tahun  
emasnya, ia menerima ucapan selamat dari Karl Heinz Rummenigge.  
 
Suster M. Willibrorda bukanlah wanita yang banyak bicara. Dia melakukan apa yang diperlukan dengan 
penuh cinta dan perhatian dan menghindari apa yang menurutnya berlebihan. Dia adalah seorang wanita 
religius yang humoris, baik hati dan penuh kasih sayang kepada semua orang. Dia senang tinggal dalam  
komunitas, untuk perayaan bersama, tertawa, dan berdoa. Ketika ia berada di Handorf, ia sering  
mengunjungi tempat ziarah Maria, Telgte, di mana Maria dihormati sebagai penghibur bagi mereka yang 
menderita. Bagi setiap orang Kristen dan terutama bagi orang Kristen yang membaktikan diri, perintah 
utama mengatakan, " Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu 
dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia 
seperti dirimu sendiri”. Dalam pelayanannya di dapur selama puluhan tahun, Suster M. Willibrorda  
menampakkan kesatuan ini. Dia pasti tahu, " love goes through the stomach "( Ini berarti berbagi dan 
mengintensifkan cinta dan kehidupan dengan memasak dan makan bersama). Itu mungkin juga menjadi  
alasan mengapa dia menyukai mazmur tentang Gembala yang Baik (Mzm. 23). 
 
Pada tahun 2016, Sr. M. Willibrorda menderita patah tulang leher femur, dan lengannya patah. Itulah 
alasan dia pindah ke rumah sakit. Dia beradaptasi dengan situasi baru dan dengan penuh syukur  
menerima bantuan dan kasih sayang dari para perawat, keluarga dan rekan susternya. Seminggu yang  
lalu, kesehatannya memburuk. Pada hari Sabtu sebelum Pentakosta, ia menghembuskan nafas  
terakhirnya. Tuhan, yang telah menjadi Gembalanya, tak akan membiarkannya kekurangan apa pun. 


