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Wilt bij het H. Misoffer en in uw gebed 

gedenken 

ZUSTER MARIA BONFIL/A 
JOSEPHA VOGT 

* 30-3-1884 
te Munster 

t 29-5-1979 
te Sittard 

69 jaar leefde zij als geprofeste religieuze in 
de Congregatie der Liefdezusters van het 
Kostbaar Bloed. 

De bijzondere geest van deze Congregatie: 
de verering van het Kostbaar Bloed van 
onze Verlosser is in al die jaren diep in 
Zuster Bonfilia doorgedrongen . 
En als speciaal aspect kwam bij haar eruit 
voort: een allereenvoudigst volbrengen van 
Gods H. Wil. Daarvan leefde zij; 9_aarin lag 
voor haar alles opgesloten. Ook Jbg in de 
laatste jaren, toen door het verlies van het 
geheugen alle menselijke en aardse herinne
ringen en interessen verbleekten en wegvielen. 
Zij bleef bidden: "Herr, alles wás Du wil lst, 

wié Du es willst 
und so lánge Du es willst." 

De kracht daartoe putte zij zeker uit de 
dagelijkse H. Communie, die zij in grote 
dankbaarheid en vurig verlangen ontving. 

Goede Zuster Bonfilia, zacht en liefdevol 
heeft God op uw lange levensavond veel in 
uw geest weggewist. Maar Hij zélf is geble
ven als trouwe Begeleider naar het Eeuwige 
Feest. 
" Als Jezus maar niet uit mijn geheugen 
gaat " , hebt u eens in grote bezorgdheid 
gezegd. 
In diepe verborgenheid - wat u alleen kon 
ervaren - was Hij uw onverstoorbaar Geluk 
en Vreugde. 
Wij danken U, Zuster Bonfilia , voor alles. 
Vraag voor ons, "dat God ook ons bereid 
make tot al het goede, opdat wij Zijn Wil 
mogen volbrengen " . Hebr. 13,20. 

Wij danken allen die tijdens het leven en 
bijzonder in de laatste jaren aan Zuster 
Bonfilia belangstelling, zorg en liefde 
hebben betoond. 

De Zusters van St. Agnetenberg 
De familie van Zuster Bonfilia 


