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Nancy Nienaber  dilahirkan dalam keluarga pasangan Joseph dan Hilda Brueggeman 
Nienaber.  Mereka membesarkan enam anak, dua perempuan dan empat laki-laki. Mereka 
adalah benar-benar keluarga Katolik dan tinggal dua blok dari Gereja St. Benediktus dimana 
Nancy sering mengikuti ibadat dan mengunjungi gereja. Ia mengenyam sekolah dasar di 
sekolah St. Benediktus. Keluarga Nienaber mempunyai banyak sanak saudara penyandang 
hidup bakti. Ia pernah menulis, “Saya bertumbuh di lingkungan orang-orang beriman, 
sehingga saya mudah mengembangkan relasi pribadi dengan Allah.” 

Relasi ini bertumbuh menjadi sebuah panggilan religius kepada Suster-suster Notre Dame 
dimana ia menjumpainya sewaktu sekolah menengah di Notre Dame Academy. Para guru 
“mengajar kami baik sekali, sangat mencintai, mempunyai waktu untuk kami dan mendorong 
kami untuk berdoa di kapel setiap hari.” Sesudah  sekolah menengah, suster Mary Renee 
masuk komunitas Notre Dame dan mengucapkan profesi pada 16 Agustus, 1967.  

Sr. Mary Renee mengampu tiga karya utama, dimana ia sudah dipersiapkan dengan baik. Ia 
menerima izasah Master dalam Bidang Pendidikan dari Universitas Xavier, dalam bidang 
Studi Keagamaan dari Notre Dame Institute, dan dalam Spiritualitas Kristiani dari Universitas 
Creighton. Ia juga mendapat sertifikasi untuk bimbingan rohani/retret terbimbing.  

Tiga gelar pertama menyiapkan dia untuk mengajar di sekolah dasar dan menengah. Tahun-
tahun berikutnya ia mengajar agama orang dewasa selama 24 tahun, dan selama 21 tahun  
mengabdi di Paroki St. Mary, Alexandria. Ia sangat senang menjadi Direktur Pendidikan Iman, 
khususnya mengajar di kelas-kelas RCIA.  

Selain itu Sr. Mary Renee memberikan seminar, retret di berbagai paroki dan tempat-tempat 
lain. Belakangan ini ia menjadi direktur spiritualitas dan pembimbing berbagai retret:  retret 
bimbingan, retret umum, dan rekoleksi. Tulisan-tulisannya tentang spiritualitas telah diterbitkan 
di majalah dan surat kabar keuskupan. Di tahun 2000, suster menjadi direktur Mitra SND 
Covington selama 14 tahun.  

Suster Mary Renee mempunyai banyak sahabat kenalan. Ia dikenal sebagai orang yang 
gembira, suka tertawa dan humoris.    

Di bulan November  2004, dokter mendiagnosa Sr. Renee dengan penyakit terminal dimana ia 
siap sedia menerima kehendak Tuhan.  Minggu-minggu berikutnya, kami menyerbu surga 
dengan doa-doa dan dukungan dari para suster, sanak saudara dan sahabat kenalan.  

Suster menunggu dengan sabar akan Sang Mempelai yang akan menjemputnya sendiri. 
Akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir pada hari Munggu pagi, 1 Februari, 2015. Ia 
menyumbangkan jasadnya untuk penyelidikan ilmu pengetahuan. Karena banyaknya yang 
menghadiri Misa Requiem, terpaksa kami pindahkan ke Gereja Paroki  St. Agnes. Semoga 
Tuhan tetap menjadi sumber sukacitanya .  


