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Suster Mary Joanne lahir pada tanggal 15 Agustus 1929 di Covington, Kentucky. Orang 

tuanya, Edward dan Anora Byron Lutkenhoff, membesarkan lima anak, dua anak laki-laki 

dan tiga perempuan. Joan adalah yang tertua. Keluarganya tinggal di Bellevue, Kentucky, 

di mana ia bersekolah di Sacred Heart School, SMA Our Lady of Providence, dan Sekolah 

Komersial St. Anthony. Setelah ia menyelesaikan sekolahnya, ia terinspirasi untuk menjadi 

SND. Sepupunya, Suster Mary Alice Betigheimer, sudah menjadi anggota Kongregasi, 

dan pada usia dua puluh tujuh Suster Joanne bergabung dengan para suster. Dan ia 

mengucapkan profesi pertamanya pada tanggal 16 Agustus 1959. 

Setelah berkaul kekal, suster mulai melayani sebagai petugas memelihara anak-anak. Dia 

bertugas dalam peran ini selama dua puluh empat tahun, kebanyakan berada di Diocesan 

Catholic Children’s Home (Panti Anak-anak Milik Keuskupan). Dengan cinta penuh 

keibuan, anak-anak perempuan yang menjadi asuhannya mengalami kehangatan dan 

kelembutan pribadinya. Dia selalu memastikan bahwa pada hari Minggu mereka 

mengenakan gaun terbaik mereka, dan menyisir rambut mereka dengan rapi. Dengan 

penuh penghargaan, beberapa anak asuh Suster Joanne melanjutkan kontak dengannya 

melalui kartu dan kunjungan.  

Setelah bertahun-tahun melayani di panti asuhan, Suster Joanne bertugas di berbagai 

biara, memasak makanan bergizi untuk para suster dan membantu di sekolah-sekolah 

setempat. Pada tahun 2008 suster menjalani masa pensiunnya di Lourdes Hall Care 

Center. Dia melanjutkan kecintaannya untuk menyiapkan makan dengan membantu staf 

dapur setiap minggu. Ketika para suster melihat Suster Joanne mengupas apel, mereka 

menantikan saus apel buatan sendiri. Komitmen Suster terhadap Tuhan dan 

komunitasnya bersinar melalui pelayanan-pelayanannya yang sederhana dan dengan 

diam-diam.  

Keluarga Lutkenhoff selalu menjadi bagian hidup Suster Joanne yang penuh kasih. Kedua 

orangtuanya, 2 saudara laki-lakinya James dan Pastor Bernard Lutkenhoff, dan saudara 

perempuannya Dorothy Lutkenhoff telah mendahuluinya ke rumah Bapa. Dia masih 

mempunyai saudari kandung lainnya, Virginia Stiers dan ipar perempuan, Mary Lou 

Lutkenhoff, dan beberapa keponakan laki-laki dan perempuan.   

Semoga ia tetap bersatu dengan kami dalam roh. Semoga ia beristirahat dalam 

kedamaian abadi! 


