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Judith Ann Koester dilahirkan pada tanggal 6 Maret,1943 dari pasangan Irene and Albert 

Koester in Covington, Kentucky. Judy bersekolah di Saint Augustine School, Covington, 

Kentucky, dan kemudian lulus dari SMA Notre Dame pada tahun 1961. Tak lama setelah 

lulus, ia bergabung dengan para Suster Notre Dame di mana ia mengikrarkan kaul 

pertama pada tanggal 16 Agustus 1964 

Suster Margene lulus dari Our Lady of Cincinnati / Edgecliff College, kemudian 

memperoleh gelar master dalam pendidikan di Universitas Xavier. Pada tahun-tahun 

berikutnya, ia memperoleh sertifikasi dalam pendidikan agama dan studi liturgi. Pelayanan 

suster termasuk mengajar sekolah dasar di keuskupan di Covington, Kentucky; Lexington, 

Kentucky; dan Cincinnati, Ohio.  

Suster juga melayani sebagai direktur pendidikan agama di Keuskupan Covington 

dan Lexington. Selain itu, dia mengajar pelajaran agama dan bahasa Inggris di SMA Notre 

Dame. Pada tahun 2002 ia bergabung dengan paroki Bunda Allah sebagai pastoral 

associate. Di sini dia merasa paling betah. Dia menyukai pekerjaannya dengan RCIA, 

bersama anak-anak; mengunjungi pasien yang sakit, yang tinggal di rumah dan juga di 

rumah sakit terminal dengan membawa Yesus, sukacita, belas kasih, dan satu atau dua 

lelucon.  

Suster Margene merasa dalam beberapa hal dia adalah “jalan menuju Tuhan,” 

mencoba membimbing orang kepada Tuhan. Dia merasa panggilan pribadinya adalah 

untuk menaburkan benih firman Tuhan ke dalam hati dan pikiran mereka yang dia sentuh. 

Dia seorang humoris dan petualangan yang luar biasa yang membuatnya menjalani hidup 

lebih sepenuhnya, percaya pada perlindungan Tuhan yang terus-menerus. Doa favoritnya 

adalah, "Tuhan, bawalah aku ke tempat kedamaian-Mu di mana aku selalu datang 

dkepada-Mu dan menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu."  

Pada tahun 2012 Suster menjadi sakristan di St. Joseph Heights, sementara juga 

menjadi relawan di SMA Notre Dame. Beberapa tahun kemudian kesehatannya mulai 

menurun, dan dia pensiun lalu tinggal di Lourdes Hall, WismaPerawatan Kesehatan, di 

mana doa menjadi prioritasnya. Dia didiagnosis menderita demensia dan penyakit 

Parkinson. Suster tahu dia harus percaya pada perlindungan Tuhan bahkan di masa-masa 

yang tidak pasti di masa depan. Dia terus hidup dan menghargai setiap hari sebagai 

karunia dan berkah 

Suster Margene adalah seorang pencinta Tuhan yang hebat dengan kemampuan 

alami untuk membagikan kasih itu kepada semua orang. Dia adalah pencinta hidup, 

keluarganya, dan panggilannya sebagai SND.Semoga dia sekarang bersukacita dan 

bergembira dalam pelukan Tuhan kita yang mahabaik dan penyelenggara untuk selama-

lamanya. 


