
Aviso de Falecimento 

 

IRMÃ  JANET MARIE  ND 5750  

 

(anteriormente, Irmã Mary Vincente) 

 

Janet Marie HOFFMAN 

 

 

 

Província do Imaculado Coração de Maria, Covington, Kentucky, EUA 

 

Data e local do nascimento:  19 de setembro, 1940 Cincinnati, Ohio 

Data e local da profissão:  14 de agosto, 1962  Covington, KY 

Data e local do falecimento:  26 de abril, 2020  Covington, KY 

Data e local do sepultamento:  1 de maio, 2020  Covington, KY 

 

A Irmã Janet Marie nasceu no dia 19 de setembro de 1940, em Cincinnati, Ohio, filha 

de Clara e Vincent Hoffman. Mais velha de três filhos, estudou na Escola Elementar St. 

Agnes, Bond Hill, Ohio e depois se formou na Notre Dame Academy em 1958. Formada, 

conseguiu um emprego na Western Southern Life Insurance Company (empresa de seguro 

de vida) para ajudar a sustentar a família após a morte do pai. Depois de trabalhar por um 

ano, Janet sentiu o chamado de Deus e ingressou nas Irmãs de Notre Dame em agosto de 

1959. Fez a profissão em 14 de agosto de 1962.  

A Irmã Janet Marie continuou seus estudos fazendo o seu Bacharelado na Villa 

Madonna College (Thomas More University) e seu Mestrado em Educação pela Eastern 

Kentucky University. Lecionar administração e matemática lhe era um prazer e o fez por 19 

anos na Notre Dame Academy. Infelizmente, em setembro de 1983, foi diagnosticada com 

um tumor cerebral. Após recuperação, desempenhou atividades diversas na Escola St. 

Joseph, Crescent Springs, Kentucky e na Casa Provincial.   

Mais tarde, foi transferida para a Paróquia e Escola Holy Trinity, em Harlan, Kentucky, 

como tutora e bibliotecária da escola.  Chegando lá, junto com as demais irmãs, percebeu 

que toda a comunidade de Harlan precisava de sua ajuda. O envolvimento das irmãs ia 

muito além de fazer campanhas para angariar fundos. A varanda da casa das irmãs era 

usada para distribuir alimentos, fraldas, roupas e dinheiro para remédios. Não recusavam 

nada a ninguém. 

Em 2004, após o fechamento da escola em Harlan, trabalhou como bibliotecária na 

Escola St. Augustine, em Augusta, Kentucky, e depois deu aulas de ensino religioso no 

Centro de Desenvolvimento Infantil Holy Trinity, Newport, Kentucky. Em 2010, mudou-se 

para o Lourdes Hall e continuou a servir na comunidade. Era voluntária no abrigo de animais 

de Park Hills, onde podia expressar sua grande afeição por gatos.  

A Irmã Janet Marie retornou para a casa do Pai no dia 26 de abril de 2020. No dia 1º 

de maio de 2020 foi realizado um momento de oração privado na Casa Provincial, seguido 

do sepultamento no cemitério do convento. Uma celebração da vida da Irmã Janet Marie, 

para familiares e amigos, será realizada posteriormente. 

Que o amor com o qual a Irmã serviu a Deus lhe dê a felicidade eterna com Ele para sempre! 

Descanse em paz. 


