
Gedenken wij in onze gebeden 
de Eerwaarde Zuster 

Johanna Kompler 
Geboren te Hazerswoude, op 22 aug. 1910. 
Ingetreden in de Congregatie van het H. 
Hart van Jezus op 2 februari 1930, overleden 
te Beneden-Leeuwen, gesterkt door het Sa· 
crament der zieken, op 1 september 1981. 
Zij rust op het kerkhof te Wamel. 
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De laatste twintig jaren van haar leven zijn 
getekend geweest door lijden. veroorzaakt door 
ernstige kwalen, vooral door een pijnlijke 
rheuma, een zwaar k'uis , dat zij in navolging 
van Christus. moedig en gedu!d ig gedragen 
heeft. 
Zij was door God begenad igd met merkwaar
d ige gaven. Hoewel zij nooit verdere studies 
had gemaakt, kon zij haar hart uitspreken in 
zi nrijke gedichten. Daarnaast was zij opgeruimd 
en geestig, en vlot in de omgang met haar 
medezusters. 
Het was dan ook een goede keuze, toen zij be· 
noemd werd als overste van het klooster In 
Rosmalen, waar de zusters van de ve!e huizen 
afwissel end op vacar>tie kwamen. Vanwege haar 
goede zorgen kreeg zij de naam vacanti c-moeder. 
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Ze kwam uit een echt christelijk gezin. waar-~ J. 
van drie meisjes dezelfde levensweg kozen : ' '/_ 
zuster van het H. Hart. Twee van hen gingen ' / 
Zuster Johanna voor naar het eeuwig leven. "'/ 
Haar groot geloof en li efde voor Christus ' 
deden haar meermalen de woorden van St. 
Paulus herhalen: "Ik verlang heen te gaan en 
met Christus te zijn" . 
Zij bad, dat zij op haar verjaardag zou mogen 
sterven, de Feestdag van Maria Koningin. Het 
werd vrij onverwachts twaalf dagen later. 

Omdat gij God welgevall ig waart, moest gij 
door het leven beproefd worden. (Tobit 12, 13). 

Met de psalmist mag zij nu ju ichen: 

Ik ging tot de Heer, 

Hij heeft mij verhoord . 

Hij heeft mij gered 

Uit al mijn el lende. (Ps. 34). 

Voor Uw deelneming en gebeden zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Namens Fami lie en Medezusters 
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