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Tanggal dan Tempat Lahir: 14 November, 1926 Cleveland, Ohio 
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Menjadi anak bungsu dan anak perempuan satu-satunya, dari tiga anak yang lahir dari 
Bernard dan Frances (Bowman) Demming, Joan merasa tahun-tahun awalnya sulit. Kedua 
kakaku menjadi bos besar sampai aku cukup besar (18 thn) untuk membela diri." 
Perlindungan mereka sebenarnya adalah karunia, dengan demikian ikatan keluarga 
terbentuk. Joan selalu tertarik dan berpartisipasi dalam olahraga, terutama baseball. 
Ayahnya adalah wasit baseball bertahun-tahun. Setelah menyelesaikan SD di St. Ignatius 
School di Cleveland, Joan bersekolah di St. Stephen High School, Cleveland. Selam 
bersekolah ia mmepunyai banyak teman, pelajran-pelajaran dan guru-guru yang luar biasa, 
partisipasi dalam banyak kegiatan dan akhirny ia menyadari bahwa Allah memanggilnya 
untuk hidup religius. Setelah lulus pada tahun 1945, Joan memasuki Kongregasi SND pada 
tanggal 16 September dan menerima busana biara serta nama baru: Suster Mary 
Annfrancis, untuk menghormati ibunya dan teman akrabnya, St. Fransiskus.  

Suster menerima gelar sarjana dari St John College di Cleveland, dan gelar master dalam 
administrasi bisnis dari University of Notre Dame di South Bend, Indiana. Setelah sebelas 
tahun mengajar tingkat sekolah dasar dan menengah, Suster Mary Annfrancis khusus 
melayani para siswa sekolah menengah. Dia mengajar kursus bisnis: mengetik, steno, 
praktik kantor, akuntansi dan pembukuan. Dia mempertahankan standar tinggi keterampilan 
dan intelektul, mengajarkan ketepatan waktu dan yakin bahwa semuanya itu penting untuk 
hidup. Suster orangnya sabar, baik hati, dan tertarik pada kemajuan murid-muridnya, baik 
secara akademis maupun pribadi.  

Pada tahun 1989, Sister Mary Annfrancis pindah dari Middleburg, Virginia, ke Chardon. 
Sebagai asisten di Kantor Keuangan di Notre Dame-Cathedral Latin School, ia teliti dan 
cermat dalam memenuhi tugasnya. Suster menghargai keluarganya dan banyak teman, 
kolega, dan mantan muridnya — dan sangat serius tentang tanggung jawabnya untuk 
doakan mereka, berdoa rosario yang tak terhitung jumlahnya setiap hari.  

Suster Mary Annfrancis dikaruniai kecerdasan, hati yang besar, dan telinga yang penuh 
pengertian. Selama beberapa tahun terakhir, ia menghabiskan hari-harinya dengan 
menjahit, menonton olahraga, adakan korespondensi dan menyapa siapa saja yang 
dijumpainya. Namun, karya terbesarnya ialah: ia tetap setia berdoa dan menyortir banyak 
barang — termasuk kartu ucapan, surat, gambar — yang semuanya menyimpan 
kenangan yang berharga. Dia menghargai sejarah keluarga dan tahun-tahun 
pelayanannya dan ingin menyampaikan kepada keluarga dan teman-temannya apa yang 
paling berarti bagi mereka masing-masing.  

Motivasi dasar Suster ialah mencintai Tuhan dan komunitasnya dengan cinta mendalam. 
Sr. Mary Annfrancis adalah seorang wanita pendoa yang hidupnya didedikasikan untuk 
melayani orang lain. Kami berterima kasih atas kehidupan, kehadiran dan kesaksiannya. 
Semoga dia diberkahi dengan sukacita dan kedamaian hidup yang kekal. 


