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Marita Elizabeth Ann DECHANT
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Tanggal dan Tempat Lahir:
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11 Januari, 1927
16 Agustus, 1946
07 Juli, 2018
12 Juli, 2018
12 Juli, 2018

Sheffield, Ohio
Cleveland, Ohio
Pusat Kesehatan, Chardon, Ohio
Pusat Provinsi, Chardon, Ohio
Makam Kebangkitan, Chardon, Ohio

“Bagi Allah dan bagi Dunia…Membangun Jembatan Kasih”
Kehidupan Sister Jeanmarie (yang dikenal sebagai Betty Ann oleh keluarganya) dikaruniai
kejutan Tuhan dan cinta kasih yang meluap-luap ke dalam keluarganya dan kehidupan
komunitas Notre Dame-nya. Ia anak ketiga dari enam bersaudara yang lahir untuk
pasangan Hubert dan Rose (Conrad) Dechant, Betty Ann bekerja tanpa lelah di pertanian
keluarga; dia memiliki cinta yang mendalam untuk orang tuanya, saudara-saudaranya dan
alam ciptaan. Kehidupan di pertanian mengajarkan kesabaran dan membantu
mempersiapkannya untuk hidup selanjutnya. Sudah sejak muda, ia telah mempunyai
benih-benih berinisiatif dan dikembangkannya bersamaan dengan sifat belaskasih dan
kegembiraan. Setelah lulus SD St. Teresa Avila di Sheffield, ia melanjutkan belajar di
Sekolah Menengah di Brookside selama dua tahun. Dia senang belajar, dan didorong
serta ditantang oleh ayah dan gurunya. Menjadi seorang pembaca yang rajin dan dewasa
sebelum waktunya, ketika masih di sekolah menengah, dia sudah membaca buku-buku
perkuliahan di perguruan tinggi. Di tahun kedua Sekolah Menengah ia mendaftar sebagai
aspiran di SMA Notre Dame Cleveland dan masuk SND tanggal 2 Februari 1944. Sewaktu
menerima busana biara dia menerima nama baru: Suster Mary Jeanmarie.
Suster mendapat gelar BA dalam Ilmu Kimia dari Notre Dame College di South Euclid,
Ohio, dan gelar doktor dalam bidang Kimia Fisika dari the Catholic University of America di
Washington, D.C. Meskipun ia memulai karir mengajarnya di sekolah dasar dan
menengah, Suster Jeanmarie paling dikenal, diingat, dan dicintai karena pelayanannya di
Notre Dame College tempat ia mengajar kimia selama lebih dari lima puluh tahun.
Kebaikan dan keterampilannya dalam mengajar menanamkan keyakinan pada
mahasiswanya untuk berhasil dalam sains, ilmu kedokteran, penelitian, dan industri.
Suster mengembangkan program sains inovatif untuk siswa SMA, usia umum dan siswa
yang sudah umur. Dia dipilih untuk berpartisipasi sebagai rekanan luar sekolah di National
Institutes of Health di Bethesda, Maryland. Suster diakui dan dihargai di manapun ia diajak
bekerjasama dalam pendidikan di lembaga-lembaga lain karena kesungguhannya.
Setelah pensiun dari Notre Dame College, Sister Jeanmarie melanjutkan mengajar siswa di bidang
kimia, ilmu-ilmu lain, dan matematika di Lorain County Community College. Ketika dia tidak dapat
mengemudi, siswa datang ke biara untuk meminta bantuan! Suster menjaga pikirannya tetap aktif
dan up-to-date pada kejadian terkini dan mencoba belajar sesuatu yang baru setiap hari. Seiring
dengan upaya ini, ia dengan penuh kasih berbagi tahun-tahun terakhir dengan adiknya, Suster
Rosemarie.
Meski beberapa tahun terakhir kesehatan Suster menurun ia tetap tenang dalam menghadapai
banyak krisis. Semangat optimistis dan sikap syukur adalah ciri-cirinya. Suster adalah seorang
wanita pendoa yang menghargai komunitasnya, keluarga besarnya,teman-teman, kolega, dan
muridnya — semua orang yang dia layani setiap hari. Suster Jeanmarie disambut ke alam
keabadian dengan tenang dan damai oleh Dia yang empunya kehidupan. Semoga ia beristirahat
dalam damai Tuhan.

