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Agnes NIEMANN 
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“Di rumah Bapaku banyak tempat tinggal”. (Yoh. 14: 2) 
 

Percaya akan janji dari Injil pada hari kematiannya, Suster Maria Emmerenza dengan 
tenang dapat menyerahkan hidupnya kembali ke tangan Bapa surgawi kita. 

Agnes Niemann adalah anak bungsu dari tiga bersaudari yang lahir dari pasangan 
Heinrich dan Maria Niemann, née Batke. Pada tahun 1935, keluarga kehilangan putri 
mereka Elli. Selama 8 tahun, Agnes menempuh dua tingkat pendidikan sekolah dasar dan 
menengah di Ambergen, tempat dia lulus pada tahun 1937. Ketika Perang Dunia Kedua, 
rumah orangtuanya dihancurkan oleh bom dan api. 

Pada tahun 1948 -1949, Agnes menghabiskan waktu satu tahun di rumah anak-anak 
Meeresstern dan rumah sakit di tanah Wangerooge, di mana dia belajar memasak dan 
mengurus rumah dan di mana dia bertemu dengan para Suster Notre Dame. Pada tahun 
1951, dia masuk kongregasi kita di Ahlen. 

Setelah kaul pertamanya pada tahun 1954, dia melakukan tugas-tugas rumah tangga di 
Nottuln dan Vreden. Dari 1956 - 1962, dia mengurus dapur di Liebfrauenhaus di Lohne, 
sebuah sekolah menengah untuk perempuan, dan disana dia memasak setiap hari untuk 
sekitar 20 orang. Pada tahun 1970, setelah melayani di Wangerooge dan Vestrup, dia 
menyelesaikan pembinaannya sebagai pengurus rumah tangga bersertifikat. Pada tahun 
1971-1972, dia kembali bertanggung jawab atas dapur di Lohne; dia juga merawat para 
suster yang lanjut usia dan yang sakit. Ia mengajar kelas tata graha untuk kelas 9 dan 10. 
Pemimpin komunitas saat itu menulis, "Di dapur sekolah, dia menciptakan suasana yang 
menyenangkan, dan siswa sangat senang dengan pelajaran teoretis dan praktisnya." 

Pada tahun-tahun berikutnya di Vestrup, Sr. M. Emmerenza juga memberikan kursus 
memasak. Dari tahun 1976 - 1986, Sr. M. Emmerenza mengurus dapur di Meppen dan 
mengurus ruang makan di Damme selama 12 tahun. Pada tahun 1998, dia dipindahkan ke 
Lieb-frauenhaus di Vechta, disana ia memelihara bunga-bunga. Pada tahun 2008, ia 
memulai masa pensiunnya di Salus Vechta-Marienhain, ia tinggal disana hingga klinik 
kami ditutup pada tahun 2017. Pada bulan September, ia termasuk dalam kelompok per-
tama dari enam suster yang datang ke Kloster Annenthal untuk dirawat bagi yang usia 
lanjut dan sakit. Sr. M. Emmerenza tinggal dengan nyaman. Dia menikmati minum kopi 
dengan para suster lainnya di kafetaria; biasanya dia pergi ke sana beberapa kali dalam 
sehari. 

Suster pergi dengan tenang dan gembira; dia senang saat dipanggil dengan dialek kota 
asalnya. Sampai akhirnya, dia heran bahwa semua suster di rumah tahu namanya. Kami 
percaya dan yakin bahwa dia telah menemukan jalan ke rumah kekalnya dan tinggal di 
rumah Bapa surgawi kita. 


