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SUSTER MARIA WILHELMIS ND 5137 

 
Erna Maria Menschick 
 
 
Provinsi Maria Regina, Coesfeld, Jerman 
 
Tanggal dan Tempat Lahir:  01 November, 1936 Merseburg, Daerah Saale 
Tanggal dan Tempat Profesi:  20 Maret, 1959 Coesfeld 
Tanggal dan Tempat Kematian:  25 Oktober 25, 2016 Vechta, Marienhain, Salus 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 29 Oktober, 2016 Vechta, Makam Biara 
 
Yesus bersabda, “Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya sampai 
berlimpah“. Yohanes 10:10 
 
Erna Maria Menschick lahir di Merseburg, Daerah Saale, tiga tahun sebelum pecah  Perang 
Dunia Kedua. Dia mempunyai dua saudara kandung yang lebih muda. Ayahnya meninggal 
ketika Erna Maria berusia sembilan tahun, kehilangan besar menandai seluruh hidupnya. 
Pengaruh politik - pendudukan Rusia dan Jerman Timur - membuat keluarganya mengungsi ke 
daerah barat pada tahun 1950. Mereka menemukan tempat berlindung dan “rumah” baru di 
Oldenburg. Ibu Erna Maria mengajar selama bertahun-tahun di bekas Liebfrauenschule kami. 
Keluarga itu dihadapkan dengan kehilangan besar lainnya: Pada 1958, saudara laki-lakinya 
yang berusia sembilas belas tahun meninggal karena kecelakaan di bekas Jerman Timur.  

Erna Maria mengenyam pendidikan di Liebfrauenschule in Vechta, dimana ia berhasil dalam 
ujian Abitur pada 28 Februari 1956. Ia mengenal suster-suster kami di Oldenburg dan juga di 
Vechta dan ia juga merasa terpanggil menjadi SND. Ia masuk biara sesudah tiga bulan hari 
kelulusannya dan pada waktu menerima busana biara bulan Februari 1957 ia menerima Sr. M. 
Wilhelmis – ayah dan saudaranya juga bernama Wilhelm.  

Di universitas Münster Sr. M. Wilhelmis belajar matematika dan biologi. Studinya terganggu 
oleh masa tersiatnya. Dia menyelesaikan magang di Wilhelmshaven. Dari 1969 - 2002 ia 
mengajar di Liebfrauenschule di Vechta. Selain itu, dia adalah anggota dari tim manajemen 
sekolah selama 37 tahun, selama 34 tahun ia bertugas mengatur jadwal sekolah dan menjadi 
guru pengganti. Setelah pensiun ia memberi pelajaran khusus hingga 2013 dan ia senang 
setiap kali seorang siswa mendapat nilai yang lebih baik. Dia menghabiskan tahun terakhirnya 
di Vechta-Marienhain.  

Sr. M. Wilhelmis adalah seorang guru tulen. Ia senang membagikan pengetahuan dan 
keahliannya dan siap sedia membantu dimana ia dibutuhkan.  

Ia suka sekali menemani teman-teman ke Danau Dümmer dimana mereka menikmati alam 
yang indah. Meski sudah pindah ke Marienhain, ia tetap akrab dengan para koleganya.  

Retret 30 hari yang pernah ia lakukan 1989 adalah pengalaman berharga baginya. Ia senang 
berbagi perjalanan rohaninya dan pengalaman-pengalamannya khususnya tahun-tahun 
pertama setelah retretnya. Apa yang dibagikannya sangat bermanfaat untuk siapa saja yang 
mendengarkannya.  

Ia dekat dengan keluarganya. Selama bertahun-tahun, ia berlibur dengan ibunya di Sauerland 
yang indah dan kemudian bersama saudarinya di Tübingen. 

Hidup Sr. M. Wilhelmis ditandai dengan janji Yesus: Aku datang untuk memberikan hidup, dan 
hidup sampai berlimpah. Meski kekuatannya berkurang ia sedapat mungkin ikut serta dalam 
hidup berkomunitas. Akhirnya ia dapat kembali dengan tenang ke rumah Bapa-Pemberi Hidup 
dan kami percaya ia sekarang mengalami kelimpahan hidup bersama Dia.  


