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“Espero ver a bondade de Javé na terra dos vivos”! (Sl 27, 13) (Ps 27:13) 

   Junto com seus dois irmãos mais novos, Irmã Maria Thiatild, Hedwig Bücker, 

passou a infância e a juventude em seu lar paterno. 

   Após completar a escola em 1943, ela ajudou por vários anos em sua casa 

paterna. Tendo muito interesse em bordado e costura, ela participou de aulas de bordado, 

em Oelde, em seu tempo livre. Mais tarde, aperfeiçoou suas habilidades com a formação 

de costureira. 

Em 1953, a Irmã Maria Thiatild pediu admissão em nossa congregação. Depois de 

sua formação religiosa, serviu na Liebfrauenberg ,em Coesfeld e aqui, em Kloster 

Annenthal. Este ministério só foi interrompido por sua ajuda de um ano, em Münster e 

Nottuln 

  De acordo com suas habilidades, seu serviço principal foi na sala de costura. Mas 

estava sempre pronta para fazer outras tarefas também. A sua ajuda foi muitas vezes, 

alegremente aceita. 

  Em agosto de 2008, sua visão começou a se deteriorar e tornou-se pior no decorrer 

dos anos. Isto teve influência profunda na sua habilidade de levar uma vida independente.  

  Com o apoio de suas co-irmãs, a equipe do serviço social do centro de cuidados e 

o contacto próximo com sua família, tornou-se interiormente aberta para aceitar a sua 

situação. A partir daí, foi capaz de desfrutar das bênçãos que cada dia lhe reservava. Ela 

era grata e expressava sua gratidão. 

O último grande desafio de sua vida foi enfrentar e aceitar o comprometimento de 

sua saúde, causado por um acidente vascular cerebral grave, que sofreu em dezembro de 

2015. O cuidado amoroso e gentil, que recebeu, bem como o apoio compassivo de sua 

família deu-lhe serenidade e paz interior. Uma de suas últimas frases foi: "Eu estou 

contente. Tudo está bem". 

Neste espírito, podemos confiantemente despedir-nos da Irmã Maria Thiatild, 

confiando que já esta desfrutando da bondade do Senhor, na terra dos vivos. 


