
 

BR COR VAN ROOIJ 
geboren te Sint Oedenrode op 8 februari 1938 

overleden te ‘s-Hertogenbosch 
op 26 mei 2018 

In deze eucharistieviering nemen wij afscheid van broeder Cor van Rooij. Cornelius, Henricus Martinus van 
Rooij, geboren op 8 februari 1938 in Sint-Oedenrode. 

Zijn vader stierf jong en moeder bleef achter met negen kinderen tussen de vier weken en de twaalf jaar. 
Daarnaast moest zij een boerderij runnen. 

Broeder Cor ging direct na de lagere school in 1950 naar het juvenaat in Dongen. De verhalen over de missie in 
Indonesië spraken hem aan. Daar zou hij wel willen helpen. 

Cor wilde toen al iets voor de medemens betekenen. Dat had hij van zijn moeder geleerd. 

In 1954 begon hij aan het noviciaat en legde zijn eerste geloften af op 19 maart 1956. In 1957 vertrok hij naar 
Heiloo om in de Sint Willibrord de B-opleiding te volgen. Die behaalde hij in 1961. In 1964 werd hij 
overgeplaatst naar de psychiatrische inrichting Reinier van Arkel in ‘s-Hertogenbosch. In 1973 werd hij 
gevraagd te gaan werken in de psychiatrie in Lanzendorf Oostenrijk. Daar werkte hij vooral met schizofrene 
jongens, jongens waarvan werd aangenomen dat ze nooit meer in de maatschappij terug zouden keren. 
Broeder Cor was er trots op dat een aantal van deze jongens toch werk vond in de omgeving zodat ze weer een 
menswaardig bestaan op konden bouwen. 

Na zijn periode in Oostenrijk kwam hij terug naar Nederland. Hij ging werken met drugsverslaafden uit de 
randstad in het Drentse Eesergroen. 

Dat was voor hem een bijzondere zware en moeilijke tijd. Hij heeft het daar anderhalf jaar volgehouden, maar 
kon uiteindelijk niet tegen de agressie van deze knapen op. 

Hij vertrok om gezondheidsredenen naar ’s-Hertogenbosch en ging wonen bij het convent in de Sint Jorisstraat. 

Cor kon niet stil zitten en ging zich inzetten in de crisisopvang. 

Hij vond dit wel zwaar, maar ook dankbaar werk. 

Hij werkte in de kringloopwinkel in de Vogelwijk. Hij hield op die manier mensen aan het werk zodat ze een 
nuttige dagbesteding hadden. 

Uit waardering voor zijn inzet heeft iemand een naambordje op de gevel van dit gebouw gemonteerd met de 
naam “Cor van Rooij Plein”. 

Hij werkte op De Boot in de Dommel waar daklozen werden opgevangen. Dat werd later het inloopschip aan de 
Hinthamerstraat. 

Cor was een goede volgeling van de stichter van onze congregatie, Vader Glorieux. 

Net als hij kwam ook Cor op voor de zwakken in de samenleving. Zij hadden bij hem altijd een streepje voor. 

Hij werkte veel op de dagopvang van psychiatrische patiënten in De Buut dat nu De Stijl heet. 

Wekelijks ging hij met een groep van de dagopvang zwemmen op Voorburg in Vught. Daarnaast werkte hij met 
een groep vrijwilligers in het Heempark op de Pettelaar. Daar hield hij van. 

Dat was zijn lust en zijn leven. 

Ook hier kon hij zijn ervaring als verpleegkundige goed gebruiken omdat het toch vaak mensen zijn die een 
opbeurend woordje goed konden gebruiken. 

Voor zijn enorme verdiensten als vrijwilliger werd hij koninklijk onderscheiden. 



Cor kon zich geen leven voorstellen zonder te werken. Zolang zijn lichaam het toelaat zal hij blijven werken. De 
laatste tijd was hij bezig met afbouw van diverse taken als vrijwilliger. 

Alleen het Heempark had hij nog aangehouden. En dan natuurlijk zijn vogels en vissen. 

Daar zorgde hij goed voor en hij hielp mee met het onderhoud van de tuin. 

Cor was een goed religieus. 

In een artikel in de Zelfkrant werd hem de vraag gesteld of hij zijn werk had kunnen doen zonder de 
congregatie. Zijn antwoord: “Dat niet, de congregatie gaf mij een thuis. Er was werk en ik had een dak boven 
mijn hoofd. De congregatie geeft je zekerheid. Maar dat niet alleen. De congregatie geeft je de ruimte om iets 
te ondernemen. Ze geeft je vertrouwen en de mogelijkheid ergens in te stappen.” 

Zijn gedrevenheid te werken voor anderen heeft hij vooral te danken aan zijn moeder die voor hem een grote 
inspiratiebron was. Zij heeft hem geleerd te zorgen voor anderen. En dat heeft hij gedaan. 

Cor stond altijd klaar als iemand een beroep op hem deed. 

 
Daarvoor zijn wij hem zeer dankbaar. Broeder Cor, rust in vrede! 

 
 
Broeder Jan Klein Overmeen 


