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Data e Lugar de Nascimento: 30 de agosto, 1937   Emsdetten 
Data e Lugar da Profissão: 15 de agosto, 1961   Coesfeld 
Data e Lugar da Morte: 02 de maio, 2016   Oldenburg, Medical Center 
Data e Lugar do Funeral: 10 de maio, 2016   Vechta, Cemitério conventual 
 

“Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele,  
esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer“. Jn 15,5 

 
 Josefa Berghus passou sua infância e juventude com um irmão e uma irmã, em 
Emsdetten. Seu pai, Wilhelm Berghus, morreu cedo e, sua mãe, Maria Berghus, conhecida 
como Zuidinga, assumiu total responsabilidade. 

 Depois de completar a escola primária e secundária básica, Josefa trabalhou numa fábrica. Em 
seu currículo, ela escreveu: "Desde da minha graduação da escola, senti o chamado de Deus para 
segui-Lo, na vida religiosa". 

 Para ter clareza, ela foi numa peregrinação à Lourdes, em 1958. Ela então escreveu: 
“Agora tenho certeza, estou pronta para dizer livre e alegremente ‘Sim, Pai”. Alguns meses 
mais tarde pediu admissão em nossa congregação. No dia 15 de agosto de 1959, ingressou 
em Coesfeld.   

 Depois da primeira profissão a Irmã M. Agathe recebeu o ministério de servir na 
educação em lares de crianças e internatos, em diferentes instituições de nossa congregação. 
Para estar bem preparada para esta tarefa, ela completou vários tipos de treinamento: 
governança de casa, educadora e professora de crianças com necessidades especiais. Com 
muita dedicação que ela dava às crianças o que elas precisavam. 

  De 1987 em diante, trabalhou em diferentes áreas: administração, refeitório, capela... e 
1994 a 2008, ela trabalhou em Haus Meeresstern, na Ilha de Wangerooge, cuidando dos 
hóspedes. Este tempo foi especialmente precioso para ela.  

 Ela gostava de cuidar da área externa e das flores na capela, fazendo isso com muito 
entusiasmo. Em seu tempo livre amava fazer cartões e, frequentemente acrescia uma história 
e vendia-os. O dinheiro recebido era para as nossas missões.  

 Quando a missão de nossas irmãs em Haus Meeresstern foi concluída, em 2008, ela 
veio a Meppen, onde ajudou no refeitório e na loja social de segunda mão. Em 2015, a 
comunidade em Meppen foi fechada e a Irmã M. Agathe veio para Marienhain, em Vechta para 
seus anos de aposentadoria. Ela conhecia Marienhain especialmente dos tempos de sua 
formação, mas teve que se adaptar de novo, o que não deve ter sido muito fácil para ela.  

             Uma diabetes latente e sintomas diferentes ligados a mesma a tinha "acompanhado" por muitos 
anos. Em abril de 2016, ela foi diagnosticada com graves problemas de coração e ela foi transferida 
para a clínica cardiológica em Oldenburg para receber ajuda, por cirurgia. Com um coração alegre, ela 
chegou ao hospital, mas houve complicações que poderiam não ser aliviadas por instrumentos médicos, 
nem com medicação 

            No dia 02 de maio de 2016, Deus completou sua vida e voltou para casa dele. Ela viveu 
sua união com Deus e nós acreditamos que esta unidade com Ele agora, foi plenificada para que ela 

pudesse alegremente dizer: "Sim, Pai, seguirei seu chamado”.  


