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SUSTER MARY WALTER ANN ND 4415 

 
Grace Mary KAMMER 
 
 

 
Provinsi Hati Maria Tak Bernoda, Covington, Kentucky, USA 
 
Tanggal dan Tempat Lahir 19 Mei, 1926 Cincinnati, Ohio 
Tanggal dan Tempat Profesi 16 Agustus, 1952 Covington, Kentucky 
Tanggal dan Tempat Meninggal 17 Juli, 2019 Covington, Kentucky 
Tanggal dan Tempat Pemakam 20 Juli, 2019 Covington, Kentucky 
 
Grace adalah anak bungsu dari lima bersaudara yang lahir dari keluarga Walter dan 
Cecilia Kammer yang penuh kasih. Dia menandai masa kecilnya sebagai waktu yang 
sangat diberkati dan menyenangkan. Ia bersekolah di St. Martin of Tours School dan 
Notre Dame Academy, dari mana ia lulus pada 6 Juni 1944. Setelah SMA, Grace bekerja 
di Second National Bank selama lima tahun. Namun, dia merasa tertarik dan terinspirasi 
oleh saudara perempuannya, Sr. Mary Clotille, untuk bergabung dengan Suster-suster 
Notre Dame. Dia masuk pada tahun 1950, mengucapkan profesi pertama pada tahun 
1952. 

Suster Mary Walter Ann memulai pelayanannya sebagai guru. Pada hari Sabtu dan 
selama musim panas, ia mengikuti kuliah di Edgecliff College di Cincinnati, dari mana ia 
lulus pada tahun 1969. Suster meraih gelar Magister Pendidikan dari Universitas Xavier 
pada tahun 1982. Ia mengajar di SD selama lebih dari tiga puluh tahun di Keuskupan 
Agung Cincinnati dan Keuskupan Covington sampai dia pensiun dari ruang kelas pada 
tahun 1987. 

Pelayanan Sister tidak berhenti setelah mengajar. Dia membantu menyiapkan makanan di 
Pusat Provinsi dan komunitas lokal lainnya hingga 1999. Sepanjang jalan, dia memberikan 
banyak kesenangan kepada orang lain dengan aneka kue buatannya. Suster kemudian 
pindah ke Biara Roh Kudus di Newport, Kentucky, tempat dia bekerja di Parish Food 
Pantry. Dia menghabiskan banyak waktu untuk mendengarkan dan membantu orang 
miskin, mendistribusikan makanan, dan mengumpulkan dana untuk membantu mereka 
yang kurang beruntung. Pada bulan Juni 2017 Sister sekali lagi pensiun, pindah ke 
Lourdes Hall Care Center di mana dia melanjutkan pekerjaan baiknya. Secara khusus, dia 
terus menambahkan ratusan kartu dan catatan yang dia kirim untuk berbagai kesempatan 
kepada para sister, keluarga, dan teman-teman. Pesan-pesannya, tulisan tangan yang 
indah, biasanya diakhiri dengan kata-kata "Jagalah dirimu baik-baik!"  

Pada tanggal 17 Juli 2019, Suster Mary Walter Ann pulang ke rumah Bapa dengan sangat 
damai - dikelilingi oleh keluarga, para suster, dan teman-temannya yang penuh kasih 
saying. Suster telah ditinggal oleh orang tuanya, saudara laki-lakinya, Walter dan Joseph, 
dan saudara perempuannya, Suster Mary Clotille, SND, dan Rosemary Kammer. Suster 
meninggalkan keponakan-keponakan perempuan tercinta, cucu-cucu perempuan dan laki-
laki. Dia akan dikenang oleh sahabatnya, Suster Mary Judith Niewahner, SND. Kammer.  

Waktu melayat ialah pukul 9-10 tgl.20 Juli 2019 di Pusat Provinsi, diikuti oleh Misa 
Pemakaman Kristiani. Suster dimakamkan di makam biara.  

Sister Mary Walter Ann akan dikenang karena senyumnya yang menawan, hatinya yang 
tulus, dan hasratnya untuk membantu orang miskin. Semoga cinta kasih Allah yang 
dialami oleh Suster Mary Walter Ann selama ia hidup di dunia akan lestari di rumah Bapa 
selamanya!  


