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IRMÃ  MARIA HERMELLA ND 3943 

 
Margarete BONDU 
 
 
Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 
Data e Lugar de Nascimento: 15 de outubro, 1921 Pulheim, County Cologne 
Data e Lugar da Profissão: 28 de fevereiro, 1945 Ahlen 
Data e Lugar da Morte: 08 de setembro, 2016 Vechta, Marienhain-Salus 
Data e Lugar do Funeral: 13 de setembro, 2016 Vechta, Cemitério Conventual 
 

“Senhor, deixa-me confiar de novo, cada dia, em ti”. 

 A infância e a juventude de Margarete Bondu foram ofuscadas por uma experiência dolorosa 
de perda. Sua mãe morreu aos 33 anos, quando Margarete tinha 7 anos de idade. Ela foi incapaz de 
partilhar quaisquer memórias ou histórias desse tempo. Depois de uma breve estada, num lar para 
crianças, ela veio morar com uma tia, onde cresceu com seus primos. Até sua morte, ela manteve 
uma estreita relação com eles. 

 Aos 27 de março de 1936, ela deixou a escola, em Pulheim, e em 15 de setembro de 1942, 
ela iniciou seu postulantado, em Cloppenburg. Aos 19 de março de 1943, ela fez a vestição, em 
Ahlen e recebeu o nome de Irmã Maria Hermella. Então teve de acolher mais uma dura perda: Seu 
único irmão foi morto, na Rússia, em 1943. 

 Em 1945, ela começou sua formação de auxiliar de enfermagem, no hospital militar, em 
Ahlen, onde, em seguida, trabalhou, por algum tempo. Durante os primeiros anos de sua vida 
religiosa - até 1948 - ela trabalhou no serviço da casa, em várias casas. Então, ficou responsável por 
grupos infantis, em Gut Vehr, Coesfeld, Cloppenburg e também em Porta Westfalica, por muitos 
anos. Depois concluiu sua formação de professora de educação infantil e educadora, em 
Recklinghausen. 

 A partir de 1964, ela trabalhou, principalmente, como diretora de diferentes escolas 
maternais. Onde quer que estivesse, era empenhada e criativa. Em Oldenburg, por exemplo, ela 
fundou um grupo de crianças que gostavam de tocar flauta. 

 Aos 75 anos, ela concluiu seu apostolado nas escolas maternais, mas na realidade, não se 
aposentou. O Bispo Von Twickel, Bispo Auxiliar responsável pela região de Vechta, nesse período, 
pediu-lhe para continuar com serviços pastorais voluntários, na paróquia São José e no lar de 
idosos, em Bümmerstede. Ela aceitou esta tarefa, com alegria e com todo o esforço. Muitas vezes 
falava, com entusiasmo, do trabalho de preparar e levar a Eucaristia para os idosos. Dizia que 
gostava de contribuir com esse trabalho, porque se sentia enriquecida, sem se importar se fossem 
católicos, protestantes ou não pertencessem a nenhuma denominação. Ela gostava de cantar, 
nessas ocasiões. 

A Irmã M. Hermella manteve estreito contato com muita gente de Oldenburg e gostava de 
falar com eles. Ela sabia como chamar atenção para temas e experiências espirituais. 

  Para manter suas forças, ela fez ginástica, regularmente, com uma amiga, uma vez por 
semana, durante muitos anos. Fez também muitos passeios interessantes e relaxantes. O "humor 
proverbial de Colônia" nunca a deixou. For superiora local da comunidade em Oldenburg por três 
anos. 

 Em 2004, veio para Marienhain e assumiu o "apostolado da oração", com o mesmo grande 
empenho de seus apostolados anteriores. Gostava da partilha da fé e participava com interesse. 

Durante as últimas semanas sua saúde decaiu seriamente. Na Festa da Natividade de Maria 
Deus a chamou para casa. Cremos que Deus lhe disse: "Tem confiança em mim - volta para casa e 
vive comigo na plenitude da vida e da alegria". 


