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"Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang 
empunya Kerajaan Allah.” (Mrk 10:14-15) 

Energik, antusias, penuh kegembiraan, selalu tersenyum, Suster Darlene Mary berusaha 
keras untuk membuat Tuhan dikenal dan dikasihi, terutama kepada banyak anak yang dia 
ajar dan para guru yang dia bimbing. Ia bertujuan untuk membimbing setiap anak menuju 
kepenuhan potensi manusiawi dan spiritualnya.  

Lahir dari pasangan Richard dan Lucille (Maag) Siebeneck, Darlene adalah anak kedua 
dari lima perempuan dan dua laki-laki dalam keluarga Katolik yang erat dan erat. Darlene 
belajar dari ibunya seni membuat kue pai dan menjalani hidup "selangkah demi 
selangkah". Dia bersekolah di Sekolah St. Michael di Findlay dan Akademi Notre Dame di 
Toledo. Ia masuk dalam Suster-suster Notre Dame pada tahun 1963 dan menerima nama 
Suster Mary Rosalyn, kemudian menggantinya menjadi Suster Darlene Mary. 
Dia kuliah di Mary Manse College (Toledo) dan Bowling Green State University yang 
mengkhususkan diri dalam Pendidikan Usia Dini. Suster adalah pembelajar seumur hidup, 
memperoleh gelar dalam Pendidikan Montessori dan tanpa henti meneliti ide dan teknologi 
terbaru dalam pendidikan anak usia dini.  

Karir mengajar Suster dimulai pada tahun 1966 dan mencakup 23 tahun di TKK dan Kelas 
Persiapan, serta 13 tahun di kelas 1 dan 2 SD. Pindah ke Jacksonville, Florida, pada 
tahun 2002, Suster melayani sebagai Direktur Pembelajaran Usia Dini di Sekolah Katolik 
Guardian. Di bawah kepemimpinannya, Program Pembelajaran Usia Dini Katolik Guardian 
telah menjadi model dalam mempromosikan hasil pembelajaran yang sukses. Banyak 
penghargaan lokal, negara-negara bagian, dan nasional Suster membuktikan komitmen 
dan keefektifannya. Ia menciptakan program pembelajaran usia dini berkinerja tinggi di 
daerah kemiskinan tinggi, menjalankan misi keadilan sosial di pusat perkotaan. Dia adalah 
presiden NAEYC cabang Florida.  
Pada musim gugur tahun 2020, kebutuhan kesehatan mengharuskannya kembali ke Ohio. 
Dengan kanker yang kambuh untuk ketiga kalinya, Suster diberitahu bahwa kali ini tidak 
dapat disembuhkan. Meskipun dia berharap dan berdoa bahwa itu akan terjadi sebaliknya, 
dia menerima diagnosis ini dan tahu sudah waktunya dia meninggalkan Florida dan 
kembali ke Ohio. Mereka yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa rasa sakitnya luar 
biasa, tetapi Sr. Darlene Mary tidak ingin orang lain mengetahuinya. Pada 28 Januari dia 
dirawat di rumah sakit dan malam itu dipindahkan ke Hospice of Northwest Ohio.  
Pada tanggal 31 Januari, Sr. Darlene Mary menyerahkan dirinya ke dalam pelukan kasih 
Yesus yang sangat mencintai anak-anak kecil. Di sana, dalam pelukan-Nya, bersama 
dengan anak-anak kecil yang mendahuluinya dalam kematian, semoga dia beristirahat 
dengan damai. Amin. 


