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Provinsi Hati Maria Tak Bernoda, Covington, Kentucky, AS 
 
Tanggal dan Tempat Lahir  26 Maret, 1938 Cincinnati, Ohio 
Tanggal dan Tempat Profesi 16 Agustus, 1958 Covington, Kentucky 
Tanggal dan Tempat Meninggal 08 Juni, 2018 Covington, Kentucky 
Tanggal dan Tempat Makam 14 Juni, 2018 Covington, Kentucky 
 
Nancy Jo adalah yang tertua dari tiga anak; saudari kebarnya hanya berumur setengah hari saja. 
Di usia 7 tahun Nancy terserang infeksi panggul yang parah sehingga ia mengalami kesulitan 
berjalan seumur hidup pula ia kehilangan ibu tercinta sewaktu berusia 8 tahun. Neneknya 
membantu membesarkannya sampai ayahnya menikah lagi.  
Dia terinspirasi oleh pendidikan Katolik ketika dia belajar di Sekolah Saint Martin. Setelah lulus dari 
SMK Komersial St. Xaverius dan bekerja selama setahun, ia bergabung dengan Suster-suster 
Notre Dame tanggal 8 September 1955, dan mengucapkan profesi pertama tanggal 16 Agustus 
1958. 
Suster Nancy Marie melayani di Loudes Hall, Pusat Pemeliharaan Suster lansia yang sakit dan di kantor-
kantor keuangan Pusat Medis Regional St. Claire dan Sekolah Menengah Notre Dame. Dia juga 
membantu anak-anak dan staf di Panti Asuhan St. Aloysius dan Panti Asuhan Anak-Anak milik Keuskupan. 
Kemudian suster memberikan dirinya dalam berbagai kegiatan di Pusat Provinsi, di mana ia membagikan 
talenta artistiknya dalam bentuk fotografi dan kerajinan tangan yang indah.  

Setelah bertahun-tahun melayani, Sister Nancy Marie pensiun dan pindah di Lourdes Hall Care 
Centre tahun 2014 karena kondisi rematiknya yang meningkat. Dia menikmati hal-hal kecil dalam 
kehidupan sehari-hari. Kebaikan dan senyumnya yang hangat mengungkapkan kebaikan hati 
yang dalam.  
Suster adalah pembaca yang rajin, terutama kisah-kisah misteri. Teman-teman sering melihatnya asyik 
membaca buku. Meskipun sebagian besar berada di kamarnya pada tahun-tahun terakhir, Sr. Nancy Marie 
melakukan perjalanan melalui waktu dan di seluruh dunia melalui buku-buku dan terutama melalui DVD. 
Seringkali ketika kelompok profesinya berkumpul untuk pesta es krim, dia akan menceritakan kisah-kisah 
Mesir kuno atau detail dari beberapa keajaiban alam atau penemuan ilmiah baru. Dia memiliki minat yang 
sangat luas. Sr. Nancy Marie sangat mencintai binatang. Acap kali ia menerima kunjungan dari mereka 
yang membuatkan wajahnya berbinar-binar dan lupa akan sakitnya. Dan dengan senang hati menerima 
banyak ciuman dari anjing-anjing kesayangannya.  
Semasa hidupnya Suster sangat diberkati Tuhan, terlebih ia boleh merayakan Pesta Intan, 60 tahun hidup 
sebagai SND dan berencana untuk ikutserta dalam perayaan bersama pada tanggal 3 Juni. Namun, 
namun mengalami kecelakan berat sewaktu pulang dari latihan liturgy pesta. Ia mengalami rasa sakit luar 
biasa. Dokter memberitahu bahwa obat pereda nyeri yang dia butuhkan mungkin akan mempercepat 
kematiannya, tanggapannya adalah "Tidak apa-apa, saya siap untuk bersama Tuhan, dan saya pikir Dia 
juga siap menerima saya,” dan dia tersenyum.   

Pada hari Jumat, 8 Juni 2018, Suster Nancy Marie pulang ke rumah Bapa dengan sangat tenang, 
dikelilingi oleh para susternya yang penuh kasih. Dia segera akan disambut oleh orang tuanya, 
saudari kembarnya, dan saudara laki-lakinya, William Schutte. Dia meninggalkan keponakan 
tercintanya, Ken dan Mike Schutte, dan beberapa sepupunya.   
Misa Requiem untuk Suster Nancy Marie tanggal 13 Juni di kapel rumah provinsi dan 
dimakamkan hari berikutnya di makam biara. Ia akan dikenang karena kelembutan suaranya dan 
senyum yang menyejukkan. Semoga ia beristirahat dalam damai Tuhan! 


