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“Tuhan, aku milik-Mu, Engkau adalah hidupku”. GL 435 
 
Suster Maria Ehrenfried, Paula Albers, lahir di Voltlage, Kabupaten Bersenbrück. Ia adalah 
anak keenam dari sembilan anak yang tumbuh di daerah pertanian keluarganya.  
Masa kecil dan remajanya dipengaruhi dan ditandai oleh akibat-akibat dari Perang Dunia 
Pertama dan Kedua.  
 
Sesudah sekolah dasar dan menengah  (1926 – 1934), Paula membantu keluarganya di rumah 
selama tiga tahun dan kemudian ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah 
keluarga selama setahun. Kemudian ia menyelesaikan pelatihan pengurus rumah tangga 
bersama para suster di Münster. Karena dua orang saudar lelakinya terbunuh dalam perang ia 
kembali membantu orangtuanya selama sepuluh tahun.  
 
Inilah sebabnya ia baru dapat menjawab panggilannya di tahun 1951 ketika ia diterima sebagai 
anggota suster-suster Notre Dame di Ahlen/Westphalia. Dua orang saudari kandungnya – 
almarhum Sr. Maria Clothilde ddan Sr. Maria Erlinda – telah bergabung lebih dahulu.  
 
Setelah pembinaan awal selesai Sr. Maria Ehrenfried sebagain besar waktunya melayani di 
dapur, yaitu selama empat puluh tahun. Dengan penuh dedikasi dan cinta kasih, ia memelihara 
para suster dan segenap penghuni rumah-rumah biara. Suster memiliki perhatian dan kasih 
yang besar suster akan kebutuhan semua yang telah dipercayakan kepadanya. Kami dan 
semua orang yang dilayaninya sangat menghargai dan berterima-kasih kepadanya.   
 
Dengan ia menderita kelumpuhan dan beberapa kali menjalani operasi, akhirnya suster 
mengakhiri masa aktifnya. Suster mengalami fase hidup baru yang mempunyai nilai tersendiri, 
yaitu menjadi Rasul Rasul Yesus yang khusus – menerima dengan sabar penyakit dan 
ketergantungan dalam segala aspek hidupnya. Suster M. Ehrenfried adalah seorang pribadi 
yang sederhana, menerima apa adanya dan selalu berterima-kasih. Ia memiliki rasa humor 
yang tidak kentara yang disenangi banyak orang. Ia juga senang bernyanyi.  
 
Para suster saudarinya dan para perawat di rumah sakit telah merawat Sr. M. Ehrenfried 
dengan komitmen yang penuh kasih dan menghargai kepribadiannya. Mereka merasa 
diperkaya dan dikuatkan dalam karya mereka.  
 
Dalam kepulangannya ke rumah Bapa Sr. M. Ehrenfried telah menyelesaikan tugasnya di dunia 
dengan penuh dedikasi kepada Allah. Semoga ia sekarang menikmati kedamaian abadi 
bersama Dia!  


