
Death Notice 
 

SUSTER  MARIA  HERMELLA  ND 3943 

 
Margarete BONDU 
 
Provinsi Maria Regina, Coesfeld, Jerman 
 
Tanggal dan Tempat Lahir:       15 Oktober, 1921 Pulheim, Kabupaten Cologne 
Tanggal dan Tempat Profesi:        28 Februari, 1945 Ahlen 
Tanggal dan Tempat Kematian:        08 September, 2016 Vechta, Marienhain-Salus 
Tangggal dan Tempat Pemakaman: 13 September, 2016 Vechta, Convent Cemetery 
 

“Tuhan, biarlah aku percaya kepada-Mu setiap hari”. 

Masa kanak-kanak dan remaja Margarete Bondu ini dibayangi oleh pengalaman yang menyakitkan 
yaitu kehilangan. Ibunya meninggal pada usia 33 tahun, ketika Margarete berusia 7 tahun. Dia tidak 
mampu untuk memberitahu kami kenangan atau cerita tentang waktu itu. Setelah tinggal sebentar di 
panti asuhan, ia tinggal di rumah bibinya di mana ia dibesarkan bersama saudara-saudari 
sepupunya. Sampai kematiannya, ia tetap berhubungan dekat mereka.  

Pada tanggal 27 Maret tahun 1936, ia meninggalkan sekolah di Pulheim dan pada tanggal 15 
September 1942, ia mulai postulat di Cloppenburg. Pada tanggal 19 Maret 1943, ia menerima 
busana biara di Ahlen dan menerima nama Suster Maria Hermella. Kemudian ia harus menanggung 
kehilangan yang lain: Satu-satunya saudara laki-laki meninggal dunia di Rusia pada tahun 1943. 

Pada tahun 1945, ia mulai pelatihan sebagai pembantu perawat di rumah sakit militer di Ahlen di 
mana dia kemudian bekerja selama beberapa waktu. Selama tahun-tahun pertama kehidupan 
religiusnya - sampai tahun 1948 - ia berkarya di bagian rumah tangga di berbagai komunitas.  Lalu ia 
bertanggung jawab atas kelompok anak-anak di Gut Vehr, Coesfeld, Cloppenburg dan juga di Porta 
Westfalica selama bertahun-tahun. Setelah itu ia menyelesaikan pelatihan sebagai guru TK dan 
pendidik di Recklinghausen. 

Sejak tahun 1964 dan seterusnya, ia terutama melayani sebagai kepala sekolah TK di berbagai 
tempat yang berbeda. Di mana pun dia berada, dia adalah orang yang berkomitmen dan kreatif. Di 
Oldenburg, misalnya, ia mendirikan sebuah kelompok untuk anak-anak yang senang bermain 
seruling.  

Pada usia 75, dia mengakhiri pelayanannya di sekolah TK, tapi dia tidak benar-benar pension.  
Uskup von Twickel, Pembantu Uskup, yang bertanggung jawab atas wilayah Vechta pada waktu itu, 
memintanya untuk melakukan layanan pastoral sukarela di paroki St. Josef dan di panti wredha di 
Bümmerstede. Dia menerima tugas ini dengan sukacita dan penuh komitmen. Dengan semangat ia 
sering mengatakan kepada kami tentang pelayanan persekutuan ini dimana ia telah 
mempersiapkannya untuk para lansia dan bahwa mereka sangat senang berpartisipasi, karena 
mereka merasa diperkaya, mereka tidak peduli apakah yang ikut orang Katolik, Protestan atau tidak 
berdenominasi apapun. Suster senang bernyanyi pada kesempatan-kesempatan ini. 

Sr. M. Hermella sangat dekat orang-orang di Oldenburg dan senang bercakap-cakap dengan 
mereka. Ia tahu bagaimana mengarahkan mereka untuk berbicara perihal pengalaman dan topik 
rohani.   

Untuk menjaga kesehatannya ia berolahraga seminggu sekali dengan temannya selama bertahun-
tahun dan ia sering bepergian ke tempat-tempat istirahat. Seorang humoris dari Cologne tak pernah 
hilang dari dirinya. Pada waktu itu ia piko di Oldenburg untuk tiga tahun.  

Di tahun 2004 ia pindah di Marienhain dan mendapatkan perutusan sebagai suster adorasi, di mana 
ia menerimanya dengan penuh komitmen seperti biasanya. Ia senang ikut sharing iman.    

Selama beberapa minggu terakhir kesehatannya sangat menurun dan pada Pesta Kelahiran Maria, 
Tuhan memanggilnya pulang. Kami percaya bahwa Tuhan berkata kepadanya, “Percayalah pada-Ku 
– pulanglah dan hidup bersama-Ku dengan penuh sukacita”.  


