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Data e local do falecimento: 17 de outubro, 2019 Mülhausen, Haus Salus 
Data e local do funeral: 23 de outubro, 2019 Mülhausen, Cemitério conventual 

 
“Tudo pela maior glória de Deus!” 

 Karola Feltkamp era a mais velha dos quatro filhos do pintor-mestre Josef Feltkamp e de sua 
esposa Johanna. Os primeiros anos da infância foram vividos em Coesfeld e, em 1937, foi 
matriculada na Jakobi-School. Quando em 1939, seu pai assumiu os negócios de seu falecido avô, 
a família mudou-se para Neuenkirchen, perto de Rheine, onde Karola continuou a frequentar a 
escola primária e secundária até sua conclusão em 1945. A infância e a juventude de Karola e de 
seus irmãos foram marcadas pelas preocupações e ansiedades da II Guerra Mundial e dos anos 
pós-guerra, que foram tempos de fome, necessidade, ataques a bomba e reconstrução. A 
confiança em Deus e a solidariedade da família ajudaram a superar esses tempos difíceis. 

 Depois de concluir seus anos escolares, Karola cumpriu seu ano obrigatório de tarefas 
domésticas e, em 1946, iniciou um curso de tricô, que terminou com sucesso em 1949. Até 1951, 
fazia tricô à máquina e, em seguida, iniciou um treinamento em tarefas domésticas com as Irmãs 
de Notre Dame na Escola de Ensino Médio São José em Rheinbach. Trabalhando com as irmãs, 
percebeu seu desejo de seguir o chamado de Deus em nossa congregação. 

 Em maio de 1953, iniciou sua formação religiosa no centro provincial de Mülhausen. Como 
juniorista, fazia trabalhos de tricô à máquina e era auxiliar nas tarefas domésticas no centro 
provincial até a sua preparação para os votos perpétuos em Roma.  

 Após os votos perpétuos, teve formação para cuidar de crianças em St. Irmgardis em 
Viersen-Süchteln. Depois, trabalhou na casa das crianças em Hüls por seis anos. De 1968 até 
1983, foi responsável por diferentes tarefas em Vinzenzheim em Aachen, como por exemplo: a 
cafeteria, o atendimento a hóspedes, o armazenamento de alimentos e era coordenadora dos 
funcionários. De 1983 a 1992, foi superiora local e administradora do Salus em Mülhausen e, até 
1997, do Salus Cäcilia em Bonn. Durante esse período, recebeu a capacitação profissional como 
administradora da Casa de Idosos no Meinwerk-Institute, em Paderborn. Em Bonn, teve a difícil 
tarefa de fechar a Casa dos Idosos, Haus Cäcilia. 

 Por quatro anos, a Irmã Maria Lamberta foi coordenadora dos serviços domésticos em 
Mülhausen e, em 2002, tornou-se superiora local das irmãs dependentes de cuidados em St. Julia, 
Haus Maria Einsiedeln, em Bonn. Esta atividade foi encerrada em 2007, mas a Ir. M. Lamberta 
encontrou um novo apostolado como pessoa de contato para os residentes que precisavam de 
assistência, área conectada com a Casa dos Idosos. 

 Depois de aposentada, a Irmã Maria Lamberta ficou no Haus Salus, em Mülhausen. Ela 
gostava de fazer artesanato, tirar fotos e fazer cartões para vender em favor das missões ou para 
dar de presente. A Irmã Maria Lamberta amava a comunidade. Era comunicativa e extrovertida, 
amigável e pronta para ajudar, adorava comemorações e participava ativamente da organização de 
festas. Mas também gostava de rezar em comunidade e apreciava os momentos de silêncio na 
capela. Sempre manteve contato com as famílias de seus irmãos através de visitas domiciliares, 
cartas e telefonemas. 

 Durante esses últimos dias, sua força física diminuiu; andar era especialmente difícil para 
ela, mas até três dias antes da sua morte, ainda estava na capela e nas refeições. Ela queria curar 
um forte resfriado em seu quarto, mas o bom Deus tinha outros planos. Na manhã do dia 17 de 
outubro, enquanto dormia, Deus a chamou para casa.  

 Que Deus abençoe o cuidado que a Irmã M. Lamberta sempre teve pela vida das pessoas 
que lhe foram confiadas e a receba em sua glória! 


