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Anneliese STRATHEWERD 
 
 
Provinsi Maria Regina, Coesfeld, Jerman 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 17 September, 1937 Wiedenbrück, Jerman 
Tanggal dan Tempat Profesi: 06 April, 1962 Mülhausen 
Tanggal dan Tempat Kematian: 17 Oktober, 2017 Bonn, Rumah Sakit Universitas 
Tanggal dan Tempat Makam: 24 Oktober, 2017 Mülhausen, Makam Biara 
 
Suster Maria Fidelis adalah putri bungsu yang lahir dari tukang kunci ahli Heinrich Strathewerd dan 
istrinya, Elisabeth. Terlepas dari bahaya dan kesulitan selama Perang Dunia Kedua dan masa pasca-
perang, dia menghabiskan masa muda yang bahagia dengan dua saudara perempuan dan saudara laki-
lakinya. Melalui bibinya Sr. M. Adelburg dan Sr. M. Maxilla, dia mengenal Suster Notre Dame sejak usia 
dini.  
Annelies bersekolah di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah dan juga sekolah ilmu rumah tangga, dan 
kemudian dia bekerja di rumah orang tuanya. Di Liebfrauenhaus di Bonn, dia menerima formasi lebih 
lanjut dalam pekerjaan rumah tangga dan menyadari panggilan Tuhan untuk melayani dia sebagai 
Suster Notre Dame. 
Annelies orangnya periang dan senang menyanyi serta bermain musik, berdansa, dan berakting 
bersama keluarga dan teman-temannya, dan dia mencintai komunitas. Dia mempertahankan kontak 
dekat ini sepanjang hidupnya. Bermain akordeon dan organ itu membantunya untuk rileks, beristirahat 
sejenak dari tugas-tugas dan kekhawatirannya, dan ia membuat orang lain bahagia. 
Di tahun 1959, dia memulai pembinaan religiusnya di pusat provinsi di Mülhausen. Pada saat masuk ke 
novisiat, dia menerima nama Suster Maria Fidelis untuk mengenang ibunya, yang meninggal pada usia 
dini pada pesta St. Fidelis. Pada tahun 1962, dia mengucapkan profesi pertamanya dan melayani di 
berbagai rumah cabang dalam pekerjaan rumah tangga dan sebagai supervisor para magang karyawan 
dan para rekan kerjanya. Saat itu, dia menyelesaikan pelatihannya sebagai pengurus rumah tangga di 
Geldern.  
Pada tahun 1972, dia menjadi piko rumah provinsi Mülhausen. Setelah menerima kualifikasi sebagai 
manajer panti perawatan orang tua yang sakit dan rumah untuk lansia pada tahun 1982, dia menjadi 
piko dan manajer rumah di Haus Maria Einsiedeln di Bonn, di mana dia melayani dengan penuh 
dedikasi sampai wafatnya. Pada tahun 1992, ketika rekan kerja menjadi manajer rumah tersebut, dia 
terus bekerja sebagai petugas pastoral di rumah untuk warga lanjut usia, di mana dia menemani orang 
tua dan sakit yang dipercayakan kepadanya dalam perjalanan terakhir mereka menuju kematian yang 
tenang dan damai.  
Cintanya untuk bernyanyi, bermain, merayakan pesta, dan akordeonnya membuat setiap pesta 
membawa kenangan tersendiri dan membantu penghuni wisma untuk dapat meringankan beban di 
masa tua. Sr. M. Fidelis juga menyiapkan liturgi dengan perhatian khusus sehingga banyakorang tertarik 
kepadanya.  
Banyak perubahan besar terjadi di Haus Maria Einsiedeln sewaktu suster bertugas di sana: Biara suster 
dibangun kembali untuk para lansia yang masih mandiri, Josefshaus dibangun untuk para suster, para 
suster lansia yang membutuhkan perawatan khusus dipindahkan ke Haus Salus di Mülhausen, dan 
pada tahun 2006, rumah bagi warga lansia dan yang masih mandiri diserahkan ke Cellitinnen St. Mary 
dari Cologne. Semua peristiwa ini menantang kesehatan Sr. M. Fidelis dan berarti terus menyesuaikaan 
diri dengan hal baru.  
Vitalitasnya sangat terganggu oleh penyakit jantung yang lama dan serius dan akhirnya juga karena 
kanker. Setelah operasi dia tidak sembuh, dan pada Hari Raya St. Ignatius dari Antiokhia, dia meninggal 
seperti gandum Allah yang menghasilkan buah untuk hidup kekal.  
Kami berkabung atas Suster Maria Fidelis, tapi kami juga tahu kerinduannya akan Tuhan dan doanya, 
"Kapan aku akan datang dan melihat wajah Tuhan?" (Mzm 42: 3), yang sekarang telah terpenuhi.  
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