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Naar het voorbeeld van zijn broer Albert en zijn oom Linus legde Cornélio zijn eerste 
geloften af in de Congregatie van de Broeders van OLV van Lourdes op 21 juni 1942. Hij 
kreeg de broedersnaam Leopold. 

In Nederland werkte hij vooral als verpleger in de psychiatrie in Heiloo, Heemstede en Huize 
Voorburg in Vught en later als hoofd van de nachtdienst op Haarendael in Haaren. In 
Voorburg werd hij later hoofd van de creatieve therapie. Ook als organist en koordirigent 
bewees hij vele diensten. Voor elk van zijn functies behaalde hij de vereiste diploma`s. 

Op verzoek van de algemeen overste vertrok hij in 1988 met vijf medebroeders naar Brazilië. 
Hij kwam te wonen in het kleine stadje Jordânia waar hij tot zijn dood zou blijven. 

Priester Glorieux, stichter van de congregatie en die van de Zusters van Barmhartigheid, was 
zijn rolmodel en inspirator. 

Jordânia was en is rijk aan armen. Cornélio zag de noden en zoals Glorieux deed hij er wat 
aan. 

Samen met een medebroeder stichtte hij een tehuis voor zieken en hulpbehoevende 
bejaarden die niet door de familie werden bijgestaan, Lar Glorieux. Vervolgens kwam er een 
sociaal centrum voor de jeugd. Kinderen en jongeren konden er spelen en sporten. Hij liet 
huisjes repareren, maakte meubilair voor wie het nodig had of verkocht het om de 
opbrengst aan de armen ten goede te laten komen en hij zorgde voor voedsel voor mensen 
in nood. 

Hij kreeg hulp van het Leopoldfonds uit Vught en van de congregatie. De congregatie, de 
zusters en de gemeente Jordânia zorgen er voor dat Lar Glorieux en het sociaal centrum nog 
steeds functioneren. Jonge broeders zetten het werk in Lar Glorieux met enthousiasme 
voort. 

De laatste jaren waren moeilijk. 

Dank aan allen die goed voor hem gezorgd hebben. 

Br. Cornélio zaaide het zaad van de barmhartigheid. Moge ook hijzelf Gods barmhartigheid 
ondervinden. 

 


