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“Tuhan sudah dekat“! Filipi. 4: 5 

Kutipan dari bacaan Minggu Adven ketiga ini menjadi nyata bagi Suster Maria Williburg pada malam 
sebelumnya, ketika Tuhan yang mendekat memanggilnya pulang. 

Adelheid Terbrack, yang disebut Adele, tumbuh dengan tujuh saudara laki-laki dan perempuan. Tiga 
saudara kandung lainnya meninggal waktu masih kecil. Orang tuanya, Hermann dan Anna Terbrack, 
mengelola sebuah peternakan kecil dan ayahnya bekerja sebagai petugas keamanan jalan. 

Setelah menyelesaikan sekolah dasar dan menengah pertama, awalnya Adele membantu ibunya 
melakukan pekerjaan rumah tangga. Setelah itu, dia bekerja di sebuah pertanian di desa tetangga selama 
satu tahun dan kemudian selama dua tahun di sebuah hotel. Di kedua tempat itu ia memperoleh 
pengetahuan dasar dalam tata graha. 

Pada bulan Oktober 1960, Adele memulai pembinaan religiusnya dengan Suster Notre Dame di Coesfeld, 
yang dia kenal dari Vreden, dan pada tahun 1963, dia menyelesaikan novisiatnya sebagai Suster Maria 
Williburg. Kemudian ia mengembangkan pengetahuan tata graha di berbagai biara Kongregasi dan lulus 
dari sekolah teknik tata graha di Paderborn. Setelah kursus lebih lanjut, ia memperoleh kompetensi untuk 
menjadi pelatih di bidang tata graha. 

Suster Maria Williburg kemudian dipercayakan untuk menjadi pimpinan di berbagai biara: Pius-Kolleg di 
Coesfeld, Kloster Annenthal, dan Liebfrauenstift di Gelsenkirchen, sebuah panti jompo. Di Gelsenkirchen, 
dia juga bertanggung jawab atas kafetaria. Di sini tumbuh kasihnya kepada orang tua dan orang yang 
membutuhkan, yang ia layani dengan komitmen besar dan penuh kasih sayang. 

Selain pelayanannya, Suster Maria Williburg mengikuti kursus pelatihan tiga tahun untuk menjadi manajer 
rumah di fasilitas perawatan residensial untuk orang tua, yang berhasil diselesaikannya pada tahun 1996. 

Pada tahun 1998, Suster Maria Williburg datang ke Kloster Annenthal untuk merawat para suster yang 
sudah lanjut usia dan sakit dan untuk mengemban tugas sebagai manajer rumah. Dengan sangat hati-hati 
dan kehadiran diri dia ada di sana untuk suster-susternya. Siap membantu kapan saja, tenang, ramah, 
dan yang terpenting, bijaksana, ia juga penyayang kepada semua orang. Bersyukur dapat menyerahkan 
pengelolaan rumah kepada anggota staf yang lebih muda, dia tetap menjadi penghubung yang andal 
yang dihargai oleh semua penghuni dan kolaborator sampai dia sakit. 

Selain dengan rekan para suster, dia tetap kontak dekat dengan saudara-saudara kandungnya dan 
keluarga mereka. Dia berbagi kegembiraan mereka dan terutama kekhawatiran mereka yang diam-diam 
dia bawa kepada Tuhan dalam doa. 

Untuk beberapa waktu, para suster kami menyadari bahwa Suster Maria Williburg merasa tidak enak 
badan, tetapi dia tidak pernah mengeluh. Saat ke dokter untuk periksa, dia langsung membawanya ke 
rumah sakit. Operasi membantunya dan memberi harapan untuk pemulihan yang cepat, tetapi pneumonia 
parah mengakhiri hidupnya. Sangat sedih tetapi dipenuhi dengan rasa syukur, kami mengingatnya dalam 
perayaan Ekaristi kami pada hari Minggu Gaudete. Kami menjadi sadar akan realitas kutipan "Tuhan 
sudah dekat"! untuk kita masing-masing. 

Semoga Suster Maria Williburg sekarang mengalami kedekatan Tuhan selamanya. 


