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Mazmur 131 bisa jadi merupkan melodi kehidupan Sr. Erika Maria. Dengan tiga syairnya, ini 
adalah yang terpendek dari 150 lagu mazmur. Demikian pula, Sr. Erika Maria tidak pernah 
mempermasalahkan dirinya sendiri, tentang jalan hidupnya yang sering terhambat, atau tentang 
bakatnya yang luar biasa. Mazmur menggambarkan jiwa yang terhubung dengan Tuhan, 
diam-diam beristirahat di dalam Dia, dan dihibur oleh-Nya. Itu sesuai dengan pengalaman Sr. 
Erika Maria saat dia dibesarkan di sebuah keluarga di mana dia terlindungi dengan baik. Hal ini 
menandai hubungannya dengan Tuhan dan sikapnya yang positif dan baik terhadap semua 
yang dia temui: para suster, rekan kerja, dan murid-muridnya.  

Karena ayahnya bekerja di tim perencanaan perluasan jaringan kereta api di Jerman dan 
di wilayah-wilayah yang diduduki Hitler, keluarganya sering kali harus pindah. Erika lahir di 
Stettin dan bersekolah di Berlin, Pomerania, Mecklenburg dan Lower Saxony. Sedangkan 
kakak laki-lakinya secara langsung menderita kesulitan Perang Dunia Kedua – ia dalam dinas 
militer dan saudara perempuannya di dinas lain - Erika dapat bertahan dari gejolak era Hitler 
meskipun harus terbang, kelaparan, bom di malam hari, dan teror kediktatoran Hitler karena dia 
relatif terlindungi "di bawah sayap ibunya". Ibunya mengajarinya kecintaan pada bahasa yang 
terus dikembangkan. Jadi Sr. Erika sering kali menyenangkan kami dengan harta karun dari 
perbendaharaan puisi dan kata-kata mutiara yang dihafalkannya. Dari ayahnya, dia mungkin 
mewarisi rasa humor, seni, dan aneka permainan. Dalam keluarganya, mereka saling 
menyenangkan dan menyemangati satu sama lain. Pendakian dan perjalanan bersama 
membangunkan diri Erika untuk mencintai alam dan keindahannya di sepanjang jalan. 

Setelah ketegangan besar dalam pelarian dari pasukan Uni Soviet, keluarga Matz 
menemukan rumah baru di Wuppertal-Elberfeld. Erika memutuskan untuk memulai formasi 
sebagai guru TKK dan menjadi tutor setelah sekolah dan dari sinilah ia berkenalan dengan 
SND. Setelah masuk, dia diberi kesempatan untuk mengejar ijazah SMA-nya. Setelah 
menerima gelar masternya dalam bahasa Inggris, Jerman, dan biologi di Universitas di 
Münster, Suster Erika Maria mengajar di Sekolah Menengah St. Joseph di Rheinbach selama 
24 tahun. Selama bertahun-tahun, dia juga wakil kepala sekolah. Rekan-rekan suster, para 
guru menghargai keahlian dan komitmen, keahlian dan keterbukaannya yang baik untuk 
masalah pribadi kolega dan siswanya, seperti yang tertulis dalam mazmur, "tidak sombong, 
tidak angkuh ..."  

Setelah pensiun pada tahun 1998, Sr. Erika Maria pindah ke komunitas Liebfrauenschule 
di Cologne. Disamping banyak tugas kecil lainnya, dia mengatur dan mengatur ulang 
perpustakaan sekolah yang luas. - Karena kompetensinya yang hebat dalam bahasa Jerman 
dan Inggris, maka Pemimpin Umum kemudian memanggil Sr. Erika Maria untuk membantu 
merevisi Konstitusi kita versi Jerman. Pada kesempatan itu, spiritualitasnya yang dalam 
menjadi jelas kembali.  

Pada tahun 2015, Sr. Erika Maria memutuskan dengan sikapnya yang tenang dan 
kepercayaannya kepada Tuhan untuk pindah ke Haus Salus, wisma lansia kami untuk para 
suster di Mülhausen. Di sini, juga, dia membiarkan jiwanya "ditenangkan dan didiamkan" saat 
dia menikmati hal-hal kecil dari kehidupan sehari-hari dan di alam sekitar, "berharap kepada 
Tuhan" yang memanggilnya pulang ke kehidupan kekal bersama-Nya pada tanggal 31 Januari 
2021. 


