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Província Maria Regina, Coesfeld/ Alemanha 
 
Data e Lugar do Nascimento: 27 de janeiro de 1928 Hüls perto de Krefeld, Alemanha 
Data e Lugar da Profissão: 22 de maio de 1952 Mülhausen 
Data e Lugar da Morte: 31 de janeiro de 2015 Hospital de Nettetal-Lobberich 
Data e Lugar do Funeral: 05 de janeiro de 2015 Mülhausen, Cemitério Conventual 
 

Irmã Maria Bonosa, Maria Bienbeck, era a terceira entre os quatro filhos de Wilhelm e Elisabeth 
Bienbeck. Nasceu em Hüls, perto de Krefeld. Profundamente enraizada na atmosfera católica da terra 
do Reno, experimentou uma feliz e aberta vida cristã em sua família e na paróquia, o que se tornou 
evidente no amor especial pelas crianças.  

Frequentou a Escola primária e secundária básica, Escola comercial, Escola de Artes 
Domésticas e uma Escola para Professoras de Jardim de Infância, foram os degraus de sua formação 
como professora para creches e classes à tarde. Em sua cidade natal, durante a formação e prática 
religiosa e iniciou seu postulantado, a 01 de julho de 1949, em Mülhausen. 

Durante os primeiros anos de sua religiosa, trabalhou em diversas creches na Região do Ruhr e 
na Renânia. De 1959 a 1962 tinha o cuidado do grupo de estudantes na escola comercial em 
Vinzenzheim em Aachen. Disposta para aceitar novos desafios, veio para Mülhausen em 1962 como 
diretora da escola das aspirantes. Lá as primeiras cinco jovens da Coréia do Sul vieram para 
Antoniushaus com ela para receber a formação para a vida religiosa. Esta tarefa exigiu de Irmã Maria 
Bonosa muita empatia,  técnicas pedagógicas, paciência e compromisso porque as coreanas tinham 
vindo de uma cultura completamente diferente, sem conhecimento da língua da Europa e de um 
ambiente católico que estava marcado pela situação da “Diáspora” no meio de um mundo asiático não 
cristão.  

Enquanto viviam junto com as aspirantes coreanas, cresceu nela o desejo de ir para o leste da 
Á sia, como pioneira e a partir de 1966 participou de cursos a fim de se preparar para esta nova missão. 
A 07 de julho de 1967, iniciou sua jornada missionária para a Coréia junto com Ir. Maria Alexandra e Ir. 
Maria Bertilde.  

Por motivos de saúde, Irmã Maria Bonosa teve de deixar a Coréia já em 1968. Com um coração 
pesado voltou para a Alemanha. Em Düsseldorf, aceitou a liderança do centro do cuidado da creche na 
paróquia do Sagrado coração e recebeu a licença oficial de dar aulas de religião nas escolas básicas 
primárias e secundárias.  

De 1972 a 2004, a Irmã lecionou religião na Escola Católica Primária em Düsseldorf, à rua 
Gerresheimer, formação permanente para professoras da escola elementar. Também deu educação 
religiosa para candidatos ao sacerdócio. Por ocasião de seu 25º aniversário de emprego, toda a escola, 
bem como representantes do departamento de educação em Düsseldorf e da Arquidiocese de Colônia 
celebraram com ela.  

Em 2004, foi transferida para a comunidade da Liebfrauenschule em Ratingen. De lá, deu aulas 
particulares na Escola Paul Klee em Düsseldorf.  

Deus dera à Irmã Maria Bonosa um coração amável e acolhedor. Sua alegre confiança em 
Deus, seu zelo e o senso de humor, que é típico nas pessoas da Renânia, capacitaram-na de atender 
com entusiasmo crianças e adultos, levando-as para Deus e deu  aulas que eram diversas e conduziam 
para a vida.  

Depois de um derrame cerebral em 2009, Irmã Maria Bonosa veio para o Salus onde aceitou 
delicadamente e grata a ajuda e o cuidado que a auxiliaram  a carregar o peso da velhice e da doença. 
Viveu calmamente da rica fonte de seu relacionamento com Deus, manteve um bom contato com sua 
família e antigas colegas e gostava da comunidade de suas coirmãs. 

Após um breve tempo no hospital em Nettetal-Lobberich, com muita paz devolveu sua vida nas 
mãos de Deus.  


