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SUSTER MARIA ANTONITIS  ND 4276 

 
Josefa KORDES 
(saudari kandung Suster Maria Egina) 
 
 

Provinsi Maria Regina, Coesfeld, Jerman 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 25 April 1930  Halen, Kabupaten Cloppenburg 
Tanggal dan Tempat Profesi: 15 April 1952 Ahlen 
Tanggal dan Tempat Meninggal: 03 November 2019 Coesfeld, Kloster Annenthal  
Tanggal dan Tempat Pemakaman:  08 November 2019 Coesfeld, Makam Biara 
 

“Tuhanlah gembalaku”! Mazmur 23 

Josefa Kordes adalah anak kedelapan dari 16 bersaudara. Dia memiliki 9 saudara lelaki dan 6 saudara 
perempuan. Dua anak perempuan dan satu anak lelaki meninggal saat masih bayi. Tiga dari anak yang 
dilahirkan kemudian menerima nama mereka lagi. Pada tahun 1943, saudara lelakinya Aloys hilang di 
Rusia. Itu pasti peristiwa dan pengalaman penting bagi orang tua. Ayah Suster Maria Antonitis adalah 
pandai besi dan selalu sangat sibuk dan ibunya merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga.  

Di antara saudara saudari kandungnya, dua saudara lelaki menjadi imam, salah satunya Imam Marianis, 
dan dua anak perempuan masuk ke Kongregasi kita.   

Pada tahun 1936, Josefa memulai sekolah dasar dan menengah di Halen. Setelah kelas 6, saudara 
lelakinya mempersiapkannya untuk sekolah menengah di Cloppenburg, yang ia jalani dari tahun 1942 - 
1949 dan dari mana ia lulus dengan mendapatkan Abitur. Dia tinggal di rumah orang tuanya sampai dia 
masuk biara di Mülhausen pada tanggal 1 Juli 1949.  

Setelah profesi pertama di tahun 1952 hidupnya mengalami “berbagai peristiwa”: pertama ia dilatih 
sebagai guru taman kanak-kanak di Münster dan kemudian ia berkarya di berbagai sekolah PAUD 
khususnya di Westphalia.  

Pada tahun 1975, ia dipindah ke Roma, di Villa Maria Regina. Banyak suster saudari yang pasti 
mengalaminya di sana sebagai suster yang lincah dan ceria yang selalu dapat anda minta nasihat, 
terutama mengenai perjalanan ke kota Vatikan/Roma. Banyak wanita muda yang dilatih di dapur selama 
satu tahun atau melakukan magang mengenal Suster Maria Antonitis sejak masa mereka di Roma. Dia 
suka menemani mereka ke kota dan menunjukkan kepada mereka gereja-gereja yang indah. Dia memiliki 
materi yang bagus, peta kota dan jadwal bus, yang dia selalu siap untuk dibagikan dengan orang lain.  

Sejak 1 Juli 2003, Sr. M. Antonitis menjadi anggota provinsi Vechta dan pada 2005, ia datang ke 
Liebfrauenhaus di Vechta. Dia bertanggung jawab atas ruang makan dan dia memenuhi tugas ini 
dengan perhatian penuh kasih kepada setiap suster. Sangat menyenangkan bahwa dia memiliki "laci 
rahasia", mis. untuk jenis-jenis buah yang khusus.  

Pada 2012, dia datang ke Marienhain dan dari 2014 - 2017 dia berada di rumah salus kami. Pada 
awalnya, dia senang berjalan-jalan ke pemakaman biara di malam hari dan mengingat semua suster 
yang dimakamkan di sana.  

Ternyata ia suka melukis mandala, yang dilakukannya dengan sangat terampil dan ketekunan yang luar 
biasa. Mandala-mandalanya yang pertama sudah sangat baik dengan perpaduan yang serasi. Dia senang 
jika ada pelukis lain yang duduk di sebelahnya sehingga dia bisa berbicara. Ketika dia datang ke Coesfeld 
pada bulan September 2017, dia melanjutkan kegiatan yang dicintainya ini. Orangnya senang berbagi dan 
menyukai hal-hal yang indah.   

Suster Maria Antonitis tahu bahwa Tuhan mencintainya dan mendukungnya dalam melaksanakan 
misinya sebagai gembala bagi orang lain. Iman yang kuat yang selalu dipupuk dalam keluarganya, telah 
menjadi sumber kekuatan selama hidupnya.  

Allah yang adalah gembala di sepanjang hidupnya telah memanggilnya untuk tinggal bersama-Nya 
dalam keabadian.  


