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“Bagaimana Aku dapat berhenti Menyanyi…” 

Joan adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir dari keluarga John dan Margaret 
(Eckhardt) Hagan. Dia dibesarkan di ibu kota negara, Washington, D.C. Berkat pekerjaan 
ayahnya sebagai pemandu wisata, Joan mencintai kota dan menjadikannya miliknya. Dia 
sering menemani ayahnya ketika dia membawa pengunjung untuk melihat dan menikmati 
monumen nasional dan tempat-tempat menarik lainnya. Joan bersekolah di Sekolah 
Kampus Universitas Katolik yang dikelola oleh Suster-suster Notre Dame. 
Keramahtamahan para suster ini, bersama dengan pengajaran mereka yang luar biasa, 
yang membawanya menuju ke kehidupan religius. Setelah lulus, dengan keberanian dan 
tekad yang besar, ia meninggalkan keluarga tercinta dan pindah ke Cleveland untuk 
menjadi siswa Sekolah Menengah Notre Dame dan menjadi aspiran. Pada bulan Februari 
tahun seniornya, dia masuk sebagai postulan dan waktu menerima busana biara ia 
menerima nama baru: Suster Mary Johnmarie. 

Suster memperoleh gelar sarjana dalam bidang pendidikan dari St. John College di 
Cleveland dan gelar magister dalam bidang administrasi dari Xavier University di 
Cincinnati, Ohio. Selama hampir lima puluh tahun, dia melayani sebagai kepala sekolah 
atau guru di sekolah-sekolah dasar di Ohio dan Virginia. Suster adalah guru yang sangat 
berbakat dan sangat dihormati. Di mana ia mengajar, ia selalu berbagi kecintaannya pada 
musik dan lagu, talenta yang diwarisi dari ibunya. Baik mengajar, memimpin paduan suara 
di setiap tingkat, berpartisipasi sebagai anggota paduan suara, atau memainkan organ di 
gereja, musik selalu menjadi bagian penting dari kehidupan Suster. Antusiasme, energi, 
dan sikapnya yang ramah dihargai oleh para rekan kerja dan murid-muridnya. 

Selama dua puluh dua tahun pelayanannya di berbagai sekolah di Virginia, Suster Mary 
Johnmarie senang membawa pengunjung ke Washington, tahu di mana harus mengantar 
mereka ke monumen atau museum. Dia berbagi cerita dan tempat menarik yang mungkin 
dilewatkan wisatawan biasa!  

Pada tahun 1998 Sister pindah ke Chardon. Selama lima belas tahun di sana, dia 
menggunakan keterampilannya untuk mengantarkan para suster ke dokter dan 
mengunjungi teman-teman dan kerabat. Ia senang melintasi jalan-jalan tak dikenal dan sulit 
dilalui, meski itu merupakan suatu tantangan juga. Suster suka tertawa lepas, terkadang 
berkemauan keras, tetapi selalu memiliki hati untuk orang lain. 

Sr. Mary Johnmarie di komunitas bermain musik untuk ibadat dan juga untuk 
menyenangkan para suster. Dia senang menerima telepon atau surat-surat dari keluarga 
dan teman-temannya. Begitu juga ia mengirim banyak kartu kepada sahabat dan handai 
taulannya untuk menyampaikan pesan bahwa ia selalu berdoa dan memikirkan mereka. 
Suster sempat merayakan Yubile Rahmat, tujuh puluh tahun hidup membiara, beberapa 
minggu lalu. Selanjutnya akan dirayakan di hadirat Allah kita yang baik dan penuh kasih 
untuk selamanya. 


