
Notícia de Morte 
 
Irmã Maria Heinrita ND 4281 
 
Ida BUDDE 
 
 
 
Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 
Data e Lugar do Nascimento: 27 de setembro de 1928 Walstedde, Alemanha  
Data e Lugar da Profissão: 15 de abril de 1952 Ahlen 
Data e Lugar da Morte: 05 de junho de 2015 Enfermaria, Vechta 
Data e Lugar do Funeral: 12 de junho de 2015 Vechta, Cemitério Conventual 
 

Ida Budde é filha do agricultor Heinrich Budde e sua mulher Christine, nascida 
Nettebrock, Walstedde. Era a mais nova de seus cinco filhos. Sua juventude teve a 
sombra da Segunda  Guerra Mundial, no final da qual a fazenda da família foi destruída. 
Ida ajudou com suas forças na reconstrução da fazenda Budde/Herrenstein e sentiu-se 
muito atraída pela região campestre Tedde.  

Ida conheceu as Irmãs de Notre Dame através de sua tia, nossa Irmã Maria Cortilla 
Nettebrock. Porém chegou a um contato maior com as Irmãs quando iniciou a sua 
formação na Escola de Técnicas Domésticas, em Marienhain, Vechta. 

Em 1949, Ida ingressou em nossa Congregação e recebeu o nome de Irmã Maria 
Heinrita. Depois de um tempo de preparação, fez a primeira profissão, em 1952, no 
Kloster São Michael em Ahlen. Gostava de ensinar a cozinhar às filhas dos fazendeiros e 
assim empregou todas as suas habilidades quando assumiu o cuidado da cozinha. Por 
muitos anos, a Escola de Técnicas Domésticas, em Marienhain foi o campo de seu 
trabalho. Com muita energia, humor e vigor trabalhou entre as estudantes, que 
recordavam esse tempo com muita gratidão e alegria, quando vinham para visitá-la. 

Em 1962, Marienhain tornou-se o centro da Província da Baixa Saxônia. Irmã M. 
Heinrita assumiu a coordenação da cozinha e cuidou muito bem de todas as 
necessidades das Irmãs e de muitos hóspedes. (Até aqui o relato que foi publicado no 
Jornal local por ocasião de seu Jubileu de Ouro. Era seu desejo coloca-lo em sua notícia 
de morte.). 

No dia 01 de agosto de 2005, Irmã Maria Heinrita começou a desfrutar de sua bem 
merecida aposentadoria e assumiu pequenas tarefas na comunidade de Marienhain. Com 
muito interesse participava dos acontecimentos de nossa comunidade e nos apoiava com 
suas orações de intercessão. A 01 de agosto de 2011, mudou-se para a Enfermaria 
porque suas forças estavam definhando. Continuava a participar de todos os 
acontecimentos da comunidade com grande interesse. Na tarde de 05 de junho de 2015, 
Irmã Maria Heinrita devolveu sua vida nas mãos de Deus. Acreditamos que ela vai agora 
gozar a vida eterna com Ele. 

Em alguns dos pensamentos a respeito de sua vida e sua morte que deixou por 
escrito, encontramos as seguintes palavras:  

 
“Eu recebi minha vida das mãos de Deus,  
vivi a minha vida sob as mãos de Deus,  
devolvo-a na mãos de Deus” (Agostinho). 
 
Obrigada por tudo! – Ir. M. Heinrita Budde.  


