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“Semuanya untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan!” 

Karola Feltkamp adalah anak tertua dari empat bersaudara yang dilahirkan oleh pelukis utama Josef 
Feltkamp dan istrinya Johanna. Dia menghabiskan masa kecilnya di Coesfeld dan terdaftar di Jakobi-
School pada tahun 1937. Ketika ayahnya mengambil alih bisnis kakeknya yang meninggal pada tahun 
1939, keluarganya pindah ke Neuenkirchen dekat Rheine, di mana Karola melanjutkan sekolah dasar 
dan menengah, yang dia selesaikan pada tahun 1945. Masa kecil dan masa muda Karola dan saudara-
saudaranya ditandai oleh kekhawatiran dan kecemasan Perang Dunia II dan tahun-tahun pasca perang, 
yang merupakan masa-masa kelaparan, kekurangan, serangan bom, dan rekonstruksi. Kepercayaan 
pada Tuhan dan solidaritas keluarga membantu menjalani masa-masa sulit ini.  

Setelah menyelesaikan sekolah, Karola menyelesaikan tahun wajib di bidang tata graha dan pada tahun 
1946 ia memulai magang sebagai perajut, yang berhasil diselesaikan dengan ujian magang terakhir 
pada tahun 1949. Sampai tahun 1951, ia bekerja sebagai perajut mekanik dan kemudian ia memulai 
pelatihan di housekeeping bersama Suster-suster Notre Dame di Sekolah Menengah St. Joseph di 
Rheinbach. Selama kerjasamanya dengan para suster, dia menyadari keinginannya untuk mengikuti 
panggilan Tuhan ke dalam kongregasi kita.  

Dalam bulan Mei 1953, ia memulai formasi religiusnya di pusat provinsi di Mülhausen. Ketika dia masih 
yunior, dia bekerja sebagai perajut mekanik dan sebagai asisten di rumah tangga di pusat provinsi 
sampai saat persiapan untuk kaul terakhir di Roma. Setelah kaul kekalnya, ia dilatih sebagai pekerja 
pengasuhan anak di St. Irmgardis di Viersen-Süchteln. Kemudian dia bekerja di rumah anak-anak di 
Hüls selama enam tahun. Dari tahun 1968 hingga 1983, ia bertanggung jawab atas berbagai tugas di 
Vinzenzheim di Aachen, seperti kafetaria, mengurus tamu, penyimpanan makanan, dan mengurus para 
rekan kerja. Dari tahun 1983 hingga 1992, ia adalah atasan dan manajer lokal di Haus Salus di 
Mülhausen dan kemudian, hingga 1997, di Haus Cäcilia di Bonn. Selama waktu itu, ia menerima 
kualifikasi sebagai manajer rumah senior di Meinwerk-Institute di Paderborn. Di Bonn ia memiliki tugas 
yang sulit untuk menutup rumah senior, Haus Cäcilia.  

Selama empat tahun, Suster Maria Lamberta adalah koordinator rumah tangga di Mülhausen dan pada 
tahun 2002, ia menjadi pemimpin setempat para suster yang bergantung pada perawatan di St. Julia, 
Haus Maria Einsiedeln di Bonn. Area hidup ini ditutup pada tahun 2007, tetapi Sr. M. Lamberta 
menemukan pelayanan baru sebagai penghubung bagi para penghuni ruang tamu yang dibantu yang 
terhubung dengan rumah senior.  

Suster Maria Lamberta menghabiskan masa pensiunnya di Haus Salus di Mülhausen. Dia suka 
melakukan kerajinan tangan yang bagus, mengambil foto, dan merancang kartu untuk dijual untuk misi 
atau sebagai hadiah. Suster Maria Lamberta menyukai komunitas ini. Dia mudah bergaul dan ramah 
dan siap membantu, dia suka mincaptakan kegembiraan aktif dalam mengatur festival. Tetapi dia juga 
suka berdoa bersama komunitas dan saat hening di kapel. Dia menjaga hubungan dekat dengan 
keluarga saudara-saudaranya dengan kunjungan rumah, surat dan telepon.  

Selama hari-hari terakhir ini, kekuatan fisiknya menurun; sangat sulit berjalan, tetapi sampai tiga hari 
sebelum meninggalnya, dia masih di kapel dan makan bersama. Dia ingin menyembuhkan pilek di 
kamarnya, tetapi Tuhan yang baik punya rencana lain. Pada pagi hari tanggal 17 Oktober, Tuhan 
memanggil Suster Maria Lamberta ke rumah-Nya ketika dia sedang tidur. 

Semoga Tuhan memberkati pelayanannya, yang seumur hidup merawat orang-orang yang 
dipercayakan padanya dan semoga Tuhan menyambutnya dalam kemuliaan!  


