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Joan Catherine Lamping lahir dari keluarga yang penuh kasih dari pasangan Joseph dan
Mary (Peter) Lamping pada tnggal 16 Agustus 1933, di Cincinnati, Ohio. Dia adalah anak
bungsu dari empat bersaudara perempuan. Sejak awal Joan orangnya sabar dan penuh
kasih bagi keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Setelah lulus dari Sekolah Dasar
St. Agnes, ia melanjutkan di Sekolah Menengah Regina di Norwood, Ohio selama dua
tahun. Dengan dukungan dari kakak perempuan tertua, Suster Mary Thaddeus, SND, dan
tergerak akan panggilannya yang kuat untuk menjadi religius, ia pindah ke SMA Notre
Dame sewaktu kelas tiga. Di kelas empat ia memasuki postulant Notre Dame pada
tanggal 2 Februari 1951 dan mengucapkan kaul pertamanya pada tanggal 25 Agustus
1953.
Ia melanjutkan pendidikannya di jurusan Biologi dan Matematika di Villa Madonna College
(Thomas More University). Meskipun Suster Jean Clare memulai pelayanannya dengan
mengajar siswa sekolah dasar dan menengah, dia paling dikenang dan dicintai karena
pelayanannya dalam perawatan kesehatan sebagai ahli terapi fisik. Untuk mempersiapkan
peran baru ini, ia belajar di Mayo Clinic, memenuhi syarat untuk bergabung dengan staf
Pusat Perawatan St. Charles yang baru.
Sr. Jean Clare berada di St. Charles selama 8 tahun sampai dia dipanggil untuk melayani
di Perawatan Kesehatan St. Clare (Pusat Medis Regional St. Claire) di mana dia bekerja
selama lebih dari 19 tahun. Ia kemudian kembali ke Northern Kentucky sebagai Direktur
Terapi Fisik di Pusat Perawatan St. Charles dan kemudian bergabung dengan tim di
Departemen Home Therapy St. Elizabeth.
Ia bahagia karena diterima dan dihormati dalam komunitas terapi. Mereka yang
dibimbingnya atau yang bekerja sama dengannya melaporkan telah belajar banyak
darinya, baik sebagai terapis maupun sebagai pribadi. Ia mengajari para magang cara
melihat dunia dari sudut pandang pasien. Dia mencontohkan pentingnya belas kasih dan
integritas untuk penyembuhan dengan rahmat dalam ketenangan.
Setelah lebih dari 67 tahun dalam karya pastoral di bidang pendidikan dan perawatan
kesehatan, Suster pensiun ke Lourdes Hall, karena penyakit Parkinson serta demensia
yang akhirnya menggerogoti hidup suster. Ia adalah seorang wanita pendoa yang
menghargai komunitas, keluarga, dan teman-temannya. Suster adalah orang yang sangat
berbakat, yang hidup di balik senyum manis dan sikap lembut yang menyentuh begitu
banyak kehidupan.
Suster Mary Jean Clare Kembali ke pangkuan Bapa dengan sangat damai pada tanggal 2
Januari 2021. Semoga ia sekarang hidup dalam sukacita dan damai dalam pelukan kasih
Tuhan untuk selama-lamanya.

