


Cornelis van der Horst 
'Cor' 

sinds 20 oktober 1964 echtge noot van 

Maria Bronswijk 

* 1 0 oktober 1925 t I augustus 20 1 0 

Op zondag I augustus is Cor van der Horst de verrezen 

Heer tegemoet gegaan. Met een steeds groter verlangen 

zag hij daar naar uit, hopend op een vereniging met zijn 

vader en moeder. 
84 par geleden we rd Cor in Leiden geboren. Hij was de 

tweede in een gezin dat 4 kinderen zou gaan tellen. Samen 

met ziJn broers en zusters groeide hij op op de boerderij 

van zijn ouders in Zoete,woude. Samen met Maria de 

Vette, met w ie hiJ in het huwelijk trad, en zoon Jos vertrok 
hiJ naar België om een boerderij te runnen. Al spoedig 

moest Cor zijn vrouw verliezen. De onverwachte dood 
van Maria heeft Cor veel verdriet gedaan. 

Cor was boer in hart en nieren. Een keiharde werker die 

maar moeiliJk stil kon zitten . H ij heeft vele tegens lagen 

gehad in ziJn leven, maar door keihard werken en ziJn 
enorme doorzettingsvermogen heeft hij ze allemaal kunnen 

overwinnen. 

Op de moeiliJke momenten in zijn leven stond Riet aan zijn 

zijde. 45 jaa,· lang waren ziJ door het sacrament van het 
huwelijk in liefde met elkaar verbonden. Samen hebben zij 

van de vele mooie gebeurtenissen genoten en de moeilijke 

momenten overwonnen . Hun gedeelde levenspad b,·acht 

hen naar vele woonplaatsen en werkplekken. Terug in 
Nederland hebben Cor en Riet zich met hart en ziel 

ingezet voor de Kerk van Christus. Eerst bij de paters 

AugustiJnen in Eindhoven. In de paterskerk van het H. Hart 
hebben ze veel werk verzet. Cor was daar graag, in de 

nabijheid van de Heer. Méér dan 1 0 Jaar hebben ze samen 

gewerkt in het retraitehuis 'Casa N ova' in de Heil ig 

Landstichting. 

In dat alles was zijn geloof heel belangrijk voor hem. God 

was ziJn alles. HiJ vertrouwde en bouwde op de goddelijke 
barmhartigheid. Vanuit zijn geloof leefde hij en benaderde 

hij alles en iedereen . HiJ is voor velen een voorbeeld in 

gebed geweest. 
Door zij n diepe geloof was Cor zich ook bewust van ziJn 

eigen grenzen. Steeds weer opnieuw onderzocht hij ziJn 
geweten. Voor buitenstaanders kon hij soms ruw 

overkomen, daar was hiJ zich van bewust. Toch kende hij 

en de famil ie ziJn zachte eigenschappen. 

Cor heeft zijn leven lang vertrouwd op de kracht van het 
gebed. In dat gebed sloot hij al zij n dierbaren in. Nu hij zelf 

het eeuwig leven is ingegaan vragen wij u nu om voor hem 
te bidden, in uw dagelijks gebed, in een tientje van de 

rozenkrans. 

In de paroch iekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 

Ontvangen hebben wij, op vrijdag 6 augustus, voor ziJn 

zielenrust de H.Eucharistie gevierd . Aansluitend hebben wij 

zijn lichaam begeleid naar het parochiekerkhof. Daar mag 

zijn lichaam rusten tot de dag van de Verrijzenis. 

H. Hort van Jezus, hws van God en poort van de hemel, 
Wees Cor genadig en ontferm U over hem. 

Riet van der Horst 

Johannes van der Horst 

Simone Rasoamalala 


