
Aviso de Falecimento 

 

IRMÃ  LEONIE MARIE ND 6680 

 

Leonarda Petronella Jacoba MAIGRET 

 

 

 

Província da Imaculada Conceição, EUA 

 

Data e local do nascimento: 29 de abril, 1942  Países Baixos 

Data e local da profissão: 07 de janeiro, 1989  Toledo, Ohio 

Data e local do falecimento: 10 de fevereiro, 2022  Sylvania, Ohio 

 

Vem, e segue-me! 

 

 Na Holanda, durante a Segunda Guerra Mundial, nasceu Leonarda (Leonie), a segunda filha 

de Leonardus e Paulina (Wulterkens) Maigret. Como de costume, Leonie foi levada à igreja e batizada 

um dia após o nascimento. Embora tudo tivesse que ser mantido em silêncio e em segredo, devido 

aos avisos de ataque aéreo, interiormente havia grande alegria por este nascimento. Quando Leonarda 

estava no segundo ano do ensino médio, seus pais surpreenderam os filhos com a decisão de mudar-

se para os Estados Unidos da América. A família, então com três meninas e dois meninos, deixou 

Soesteberg, Utrecht, mudando-se para Toledo, Ohio, sob o patrocínio da família Schoen. 

 

 Leonie começou o ensino médio na Central Catholic High School em Toledo, sem nenhum 

conhecimento de inglês e, eventualmente, recebeu um diploma da Burnham High School em 

Sylvania. Mais tarde, frequentou o Lourdes College e recebeu um diploma em gerontologia. Com o 

tempo, tornou-se assistente de podologia certificada, trabalhando para o mesmo médico dos pés que 

era frequentado por várias Irmãs de Notre Dame. Foi para essas irmãs que Leonie perguntou: “Vocês 

acham que eu poderia ser Irmã de Notre Dame?” E, em 1986, ingressou nas Irmãs de Notre Dame, 

aos 45 anos de idade.  

 

 Durante muitos anos, a Irmã Leonie Marie trabalhou com as irmãs idosas na enfermaria SND 

como coordenadora de atividades e auxiliar. Amava estar com as irmãs idosas e trabalhar com elas 

lhe dava muita alegria. Ela planejava inúmeras atividades e gostava de levá-las para passeios a 

santuários e ao zoológico. Estava sempre pronta para planejar e executar uma festa. Sua gostosa risada 

era uma alegria para as irmãs, assim como seu sotaque holandês, o qual nunca perdeu. 

 

 Em 2007, aceitou o cargo de Coordenadora da Educação Religiosa na Paróquia de St. John 

em North Charleston, Carolina do Sul. Nunca se esquivando de novas experiências, também foi 

professora de artes para os estudantes do ensino fundamental na escola paroquial. Aperfeiçoando seus 

talentos artísticos, participou de aulas de cerâmica e aquarela e cultivava vários hobbies.  

 

 Onde quer que estivesse, o que quer que fizesse, a Irmã Leonie tinha uma risada gostosa, um 

talento para incluir os outros e era entusiasmada pela sua família e sua ascendência holandesa. Para 

ela, o importante era viver cada dia da sua vida religiosa com generosidade e amor pelos outros.  

 

 A doença fez com que se mudasse para o Rosary Care Center em Sylvania, onde residiu por 

6 meses, precisando, então, de cuidados paliativos. Dia 10 de fevereiro, ouviu a convocação final de 

Jesus, “Vem, e segue-me”.  

 

 Que, agora, ela esteja repleta da alegria por estar em seu lar eterno.  


