
Aviso de Falecimento 

IRMÃ MARY JOANNE  ND 4697 

 
(anteriormente, Irmã Mary Edward Anne) 
 
Joan LUTKENHOFF 
 
 
 
Província do Imaculado Coração de Maria, Covington, Kentucky, EUA 
 
Data e local do nascimento: 15 de agosto, 1929 Covington, KY 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1959 Covington, KY 
Data e local do falecimento: 30 de maio, 2017  Covington, KY 
Data e local do sepultamento: 09 de Junho, 2017 Covington, KY 
 
Irmã Mary Joanne nasceu em 15 de agosto de 1929, em Covington, Kentucky.  Seus 

pais, Edward e Anora Byron Lutkenhoff, tiveram cinco filhos: dois meninos e três 

meninas. Joan era a mais velha. A família morava em Bellevue, Kentucky, onde 

frequentou a Escola Sacred Heart, Our Lady of Providence Academy e a Escola 

Comercial Saint Anthony. Ao concluir seus estudos, sentiu-se inspirada pelas Irmãs 

de Notre Dame. Sua prima, a Irmã Mary Alice Betigheimer já era membro da 

Congregação e, aos 27 anos de idade, a Irmã Joanne ingressou na Congregação, 

fazendo sua primeira profissão em 16 de agosto de 1959. 

Após os votos perpétuos, começou seu apostolado no atendimento a crianças. 

Dedicou 24 anos a este serviço, a maioria deles, no Children’s Home da Diocese. As 

meninas, para cujo grupo desempenhava o papel de mãe, puderam experimentar o 

carinho e a afabilidade do seu cuidado maternal. Ela cuidava para que, no domingo, 

usassem seus melhores vestidos e tivessem o cabelo limpo e enrolado. 

Agradecidas, algumas das meninas atendidas pela Irmã Joanne continuaram em 

contato com ela através de cartas e visitas. 

Após estes anos cuidando das crianças, a Irmã Joanne trabalhou em vários 

conventos, fazendo refeições nutritivas para as irmãs e ajudando nas escolas locais. 

Em 2008, foi morar no Centro de Cuidados Lourdes Hall. Continuou expressando 

seu amor na preparação de refeições ajudando o pessoal da cozinha. Quando as 

irmãs viam a Irmã Joanne descascando maçãs, já aguardavam, com ansiedade, o 

creme de maçã caseiro. Seu compromisso com Deus e a comunidade transparecia 

através do seu serviço simples e silencioso. 

A família Lutkenhoff sempre foi parte importante na vida da Irmã Joanne. Seus pais, 

seus irmãos James e Reverendo Bernard Lutkenhoff e sua irmã Dorothy Lutkenhoff 

a precederam na vida eterna. Sua irmã Virginia Stiers, sua cunhada Mary Lou 

Lutkenhoff e vários sobrinhos e sobrinhas ainda vivem.  

Que ela possa permanecer perto de nós, em espírito. Descanse em paz. 


