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“A alegria em Deus é a nossa força". 

Irmã Maria Hedwiga, Maria Osterholt, era a segunda de sete filhos. Juntamente com seus 
irmãos, cresceu na propriedade rural dos pais. A família era marcada por uma profunda fé. 

De 1929 a 1937, frequentou a escola primária e secundária de Reken. Ao terminar os estudos, 
primeiro ajudou nos trabalhos de casa. Aos 16 anos, trabalhou por 4 anos em uma fazenda em 
Nord-Velen, onde fazia o trabalho doméstico e cuidava das crianças. 

Aos 20 anos, fez um curso prático de cozinha com as irmãs em Marienstift, em Gescher. 
Naquela época, sentiu o despertar da vocação à vida religiosa e pediu a admissão à 
Congregação das Irmãs de Notre Dame. 

Ingressou em 8 de setembro de 1945, em Mülhausen, no Baixo Reno. 

Depois da formação religiosa, por um curto período, Ir. M. Hedwiga foi responsável pelo 
trabalho doméstico em uma das comunidades em Colônia. Depois, por 42 anos, trabalhou em 
Roma - no Generalato e na Villa Maria Regina, na época, uma casa de hóspedes. 

No Generalato era encarregada da lavanderia. Por 27 anos, executou este apostolado com 
grande comprometimento, fidelidade, cuidado e atenção. Além desta importante tarefa, estava 
sempre pronta para ajudar onde fosse necessário. Servia a comunidade com alegria e amor. 

Na Villa Maria Regina também era responsável pela lavanderia e por um andar da casa de 
hóspedes. 

Em 1977, em Paderborn, recebeu a qualificação para treinar mulheres nos serviços do cuidado 
da casa. Assim, através de cursos com duração de 1 ano, ajudou muitas jovens alemãs que 
vinham à Roma para obter uma sólida formação básica. Por causa do seu caráter alegre, sua 
abertura, sua simpatia e sociabilidade, rapidamente conquistava o coração das jovens que lhe 
eram confiadas, bem como dos colegas de trabalho e dos hóspedes. Ela irradiava algo do lema 
que era importante para sua vida e sua fé: “A alegria em Deus é a nossa força". 

Em 1991, Ir. M. Hedwiga despediu-se de Roma, mas o vínculo interior permaneceu. No 
entanto, no Annenthal, sentiu-se em casa também. Certamente, o fato de cuidar do refeitório 
ajudou-a na adaptação. Ela realizava as tarefas com grande dedicação até que suas forças o 
permitiram. Graças a sua abertura e alegria, pôde ajudar e animar suas coirmãs.  

Ir. M. Hedwiga era profundamente agradecida. Era grata por sua vida, por sua família com 
quem sempre se sentira muito ligada, por sua comunidade, sua casa no Kloster Annenthal e 
por toda a assistência e apoio recebidos. 

Essa atitude de gratidão permitiu que entregasse sua vida e se preparasse para a última 
grande alegria, ou seja, voltar para a casa do Pai. 


