
Berita Kematian 
 
SUSTER  MARY  AUDREY  ND 4550 
 
Dahulu Suster Mary Leona 
 
Audrey Frances KREUZ 
 
 
Provinsi Maria Imakulata, Toledo, Ohio, AS 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 11 Mei, 1930  Swanton, Ohio 
Tanggal dan Tempat Profesi: 16 Agustus, 1950 Toledo, Ohio 
Tanggal dan Tempat Kematian: 06 November, 2017  Toledo, Ohio 
Tanggal dan Tempat Ibadat Arwah: 09 November, 2017  Whitehouse, Ohio 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 10 November, 2017  Makam Kebangkitan, Toledo, Ohio 
 

Aku telah mengasihi kamu dengan cinta abadi. (Yeremia 31:3) 
 
Di pagi hari tanggal 6 November Suster Mary Audrey menyelesaikan perjalanannya di dunia. 
Sebelumnya dikenal sebagai Suster Mary Leona, Suster Mary Audrey, 87 thn, adalah anak 
ketiga dari delapan bersaudara yang lahir dari John dan Leona (Langenderfer) Kreuz. Suster 
dibesarkan di sebuah peternakan di Swanton, Ohio, di mana dia mengembangkan hobi 
berkebun, menjahit dan memasak. Setelah bersekolah di Immaculate Conception Marygrove 
dan SMA Notre Dame, Suster M. Audrey memulai pelatihan formalnya sebagai seorang Suster 
Notre Dame pada bulan Agustus 1948. Suster Mary Audrey adalah keponakan dari Ibu Maria 
Anselm Langenderfer kami yang telah meninggal dunia. 

Pendidikan adalah bidang pelayanan Suster Mary Audrey. Sebagai kepala sekolah dia 
dikenal untuk visi ke depan dan program inovatifnya. Suster berkarya selama 53 tahun di 
bidang pendidikan sebagai guru dan / atau kepala sekolah di beberapa sekolah dasar Katolik di 
Keuskupan Toledo serta Michigan dan Indiana. Dia sering terpesona oleh spiritualitas orang 
muda dan merasa memiliki hak istimewa untuk mempersiapkan mereka untuk Sakramen 
Penguatan. Sepanjang masa pensiunnya, Suster menjadi tutor di SMA Notre Dame, memberi 
bantuan membaca untuk Program Melek Huruf, dan Program Women Blessing Women. 
Energik, peduli, dan tekun, dia juga pernah menjabat kepemimpinan pada tingkat lokal dan 
keuskupan.   

Cinta suster terhadap bunga dan tanaman datang secara alami, ia mempelajari seni 
menanam bibit di pertanian sayuran keluarga. Dia menikmati musik dan nyanyian, dan dengan 
tertawa berkomentar bahwa entah bagaimana sepertinya Tuhan lupa memberi dia suara untuk 
bernyanyi. Suster juga seorang penjahit yang sangat berbakat. Ia telah terlatih dalam Ekonomi 
Rumah Tangga, dia mendapat karunia untuk mengubah aneka pakaian.  

Suster Mary Audrey mengalami ikatan yang kuat dan penuh kasih dengan komunitas 
dan keluarganya. Hatinya yang pandai mendengarkan menghargai perasaan dan pendapat 
anda sambil tetap bebas untuk menawarkan pendapatnya jikadalampembicaraan ada 
perbedaan dengannya. Penting baginya untuk berkontribusi pada pembangunan kualitas hidup 
di komunitas tempat dia tinggal. 

Meskipun ia mengalami operasi dan banyak rasa sakit selama beberapa tahun, Suster 
menghabiskan waktunya untuk melayani komunitas. Keyakinan kasih sayang Tuhan yang tak 
pernah berakhir untuknya adalah apa yang dialami Suster Mary Audrey melalui semua pasang 
surut, dan bukit-bukit dan lembah kehidupan, dan menjaga hatinya dengan damai sejahtera 
Yesus. Semoga dia sekarang hidup dengan sukacita dalam cahaya-Nya!  


