
Berita Kematian 
 

SUSTER  MARIA  ANGELIS 
 
Paula SCHRÖ ER  ND  3831 
 
 
 
Provinsi Maria Regina, Coesfeld / Jerman 
 
Tanggal dan Tempat Kelahiran: 14 Februari 1919 Altenberge near Münster, Jerman 
Tanggal dan Tempat Profesi: 02 Februari 1941 Mülhausen 
Tanggal dan Tempat Kematian: 21 Juni  2014  Salus, Vechta 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 26 Juni  2014 Pemakaman Biara, Vechta,  
 

“Tubuh telah engkau siapkan bagiku. Aku siap untuk melakukan kehendakMu ya Tuhan.“ 
 
Pada tanggal 21 Juni, Allah Bapa kita telah memenuhi kerinduan hati Suster M. Angelis dalam 
kelimpahan hidup bersama-Nya. 

Sr. M. Angelis, Paula Schröer, adalah ananak bungsu dari 7 bersaudara pasangan Heinrich dan  
Katharina Schröer. Ketika ia berusia 3 tahun, ayahnya meninggal. Ibunya menikah lagi dan ayah tirinya 
yang memperhatikan keluarga mereka. Paula senang menemani ayah tirinya ke Münster untuk menjual 
hasil pertanian di pasar. Sungguh menjadi pengalaman yang indah ketika suatu waktu ia diperbolehkan 
duduk di atas pangkuan ayahnya dan mengambil kendali kuda.   

Selama Perang Dunia II, keluarga dari Sr. M. Angelis ditimpa penderitaan yang besar. Pada tahun 1941 
dan tahun 1943, dua orang sudaranya dibunuh dan yang ketiga dinyatakan hilan sejak tahun 1945. 

Ibunya sangat mendukung Paula untuk mengembangkan talentanya, misalnya kemampuannya bermain 
musik. Untuk mengembangkan dirinya sesuai kemampuannya itu maka ia masuk asrama di tempat para 
Suster Notre Dame di Vechta dan kemudian di Mülhausen. Sesudah lulus sekolah, ia masuk Kongregasi 
pada tahun 1938 dan mengikrarkan kaul di Mülhausen pada tanggal 2 Februari 1941.  

Pada bulan November 1941 hingga tahun 1948, Sr. M. Angelis menderita sakit paru-paru dan untuk 
sementara hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan.  

Kemudian beliau sukses menyelesaikan pelatihan pembinaan di Vechta. 

Selama limabelas tahun suster mengajar di SD kami di Berlin. Hingga usia lanjutnya, beliau senang 
menceritakan masa-masa itu. Kami dapat merasakan bagaimana beliau mencintai dengan sepenuh hati 
karyanya meskipun dalam situasi yang sulit di Berlin saat itu. 

Pada tahun 1966, babak baru di mulai dalam hidup  Sr. M. Angelis, yang mana beliau ditantang untuk 
siap memikul tanggungjawab. Beliau dipercayakan berbagai tugas kepemimpinan. Pertama, suster 
menjadi pemimpin di Meppen, dan asisten provinsial serta pemimpin suster yunior di Provinsi Roh 
Kudus, Vechta. Dari tahun 1973 – 1986, beliau menjadi pemimpin provinsi dan kemudian ditunjuk lagi 
menjadi asisten provinsial hingga tahun 1992. Kami menyadari bahwa beliau senang membaktikan 
dirinya sepenuh hati untuk melayani para suster. Penderitaan sakit yang parah dan lama telah 
meneguhkannya dalam mencintai hidup. Dari situlah beliau dapat merasakan kebutuhan yang berbeda 
dari setiap suster saudaranya. 

Sesudah melewati waktunya yang dipenuhi dengan berbagai pekerjaan, Sr. M. Angelis bersemangat lagi 
untuk menjalani tugas beberapa tahun di Meppen. Di sini beliau terus menjaga hubungan baik dengan 
orang-orang di sekitarnya juga dengan keluarganya.  

Pada bulan September 2009, Sr. M. Angelis dan Sr. M. Juvina pindah dari Meppen ke wisma lansia di 
Vechta, Marienhain. Dua suster ini selalu  meluangkan waktu berjam-jam untuk berbincang-bincang, dan 
dengan senang hati menceritakan berbagai hal. Sungguh suatu hadiah bagi Sr. M. Angelis untuk 
menemani Sr. M. Juvina di saat-saat akhir hidupnya. 

Pada tanggal 21 Juni 2014, penantian Sr. M. Angelis akan kedatangan Tuhannya terpenuhi dan saat itu 
beliau dapat berkata: Aku datang untuk melakukan kehendakMu. 


