
GROENE HART vrijdag26 juli 2013
GH

6

SARIE KATSMAN

INTERVIEW Cees Vork maakte veertig jaar geleden een opvallende carrière-
switch. Van veelbelovend semiprofvoetballer bij MVV stapte hij
van de ene dag op de andere over naar een levenslange baan als
discipel van God.

R
oep in Noorden de naam
‘Vork’ en je hebt er zo een
heel stel bij elkaar. Het
dorp aan de Nieuwkoopse
Plassen is de bakermat

van deze omvangrijke familie. Lan-
delijk bekend zijn de Vorken van-
wege de foto van een ongekend kin-
derrijk gezin, gemaakt ergens in de
jaren ’30 van de vorige eeuw. Die
foto wordt nog geregeld in kranten
en tijdschriften gebruikt ter illu-
stratie van weer eens een artikel
over hele grote gezinnen.
Negentien kinderen staan erop, in

een aflopende rij van groot naar
klein, met hun vader Cees Vork.
Naar deze Cees Vork is Cees Vork uit
Heerde vernoemd. Moeder staat
overigens niet op de foto, want die
lag in het kraambed met de jongste
boreling.
Voor een terugblik op die enorme

ommekeer in zijn leven is hij weer
eens even terug in Noorden. ,,Opa
Cees had 24 kinderen, uit twee hu-
welijken, en 150 kleinkinderen.
Daar, in dat rijtje jongens, staat mijn
vader Theo.’’

PASSIE
De jonge Cees komt uit een gezin
van negen Vorken. Vader Theo
werkte bij het Plashuis. Hij bracht
zijn voetballiefde over op zoon Cees,
die uitblonk in die sport. ,,Een
enorme passie was het, al jong ging
ik mee naar NSV’46. Ik wilde alleen
maar voetballen, anders niks. Dat
was mijn leven.’’
Het leven in Noorden was simpel

in de jaren ’50 en ’60: je had voetbal,
werk en kerk. ,,Ik was een soort ka-
tholieke heiden: ik geloofde het al-
lemaal wel, maar heel afstandelijk.
Ik zette me niet af, het raakte me ge-
woon niet.’’
Toen de baas van het Plashuis via

Theo’s vader een manager bij de
Maastrichtse voetbalvereniging
MVV tipte over die fantastische
voetballer uit Noorden, kwam Cees’
sportieve carrière in een stroomver-
snelling. ,,Ik werd getest door trai-

ner Knobel. Wat was ik trots toen ik
daar in dat stadion mocht spelen
met al die bekende jongens! Ik
speelde in mijn eigen droom.’’
MVV wilde wel door met Cees en

als 19-jarige trad de middenvelder
toe tot de semiprofs, het betaalde
zaterdagjeugdvoetbalteam. In mili-
taire dienst werd hij geselecteerd
voor het jeugdteam van het Neder-
landse leger.
,,Maar met mij ging het niet goed.

Ondanks mijn grote mond voelde ik
mij eenzaam, onrustig, onzeker. Ik
worstelde met heel veel vragen.
Waarom ben ik hier eigenlijk, waar
kom ik vandaan, waar ga ik heen?

Waar gáát het nou allemaal om?
Mijn droom was uitgekomen, maar
vervulling vond ik er niet in.’’
De grote ommekeer in Cees’ leven

kwam na een jaar bij MVV. ,,Ik trok
me terug in een bos in Havelte en
daar is het gebeurd: daar heb ik God
ontmoet. De natuur, de schepping,
gaf mij zo’n enorme diepe ervaring!
Ik wist niet wat me overkwam. Voor
het eerst ervoer ik persoonlijk de
aanwezigheid van God in mijn
leven, kreeg ik een relatie met Hem.
En Hij inspireert mij nog altijd, al
veertig jaar nu. Hij bracht mij thuis

en Hij veranderde mij totaal.’’
Vader Theo was bepaald niet blij

toen Cees kwam vertellen dat hij
zijn voetbalcarrière eraan gaf en zijn
leven in dienst wilde stellen van
God. En dat dat geen bevlieging
was. ,,Hij was boos, ma huilde. En ik
snapte niet dat ze het niet snapten!
Gelukkig dat ze katholiek waren: na
een periode van verwijdering heb-
ben ze me toch vergeven.’’
Hij was onstuitbaar om zijn ont-

dekking wereldkundig te maken. Zo
liep hij van Woerden naar Alphen
met een bord met daarop de tekst

‘Jezus leeft, Jezus komt’. ,,Zulke bla-
ren op mijn voeten!’’
In elke brievenbus stopte hij een

folder: ‘Is er nog leven na het voet-
bal?’. ,,Ook in heel Noorden heb ik
die verspreid, iedereen kreeg de
volle laag van mij! Wat het dorp
daarvan dacht? Dat raakte me niet.
Ik kon niet anders doen dan ik deed.
En ik wilde het zelf, want God
dwingt je niet.’’
Cees trad toe tot ‘In de ruimte’,

een christelijke leefgemeenschap in
Soest. Een leven als discipel van God
begon. Reizen naar Amerika en Is-
raël, het leiden van baptistenge-
meente Alphen noord, Jeugd met
een opdracht in Heerde. Lezingen
en trainingen in vele landen. En 20
jaar geleden de oprichting van de
stichting Op de Bres voor Neder-
land, die met een schare gelovigen
non-stop voorbede doet voor Neder-
land, Nederlanders en de overheid.

BIDDEN
,,Bidden helpt! Op een gegeven mo-
ment krijg je een doorbraak, als je
volhardend maar bent. Wij bidden
voor geestelijk enmoreel herstel van
ons land. De kerk is vervlakt, terug-
keer naar God is de basis van her-
stel. Er moet een nieuw geestelijk en
moreel besef komen, een nieuw fun-
dament. Nederland, kom tot bezin-
ning en bekering! Dat is de weg
naar een oplossing voor de huidige
crisis. Als we allemaal maar eens

twee leefregels uit de Bijbel zouden
naleven, wat een geweldige verbete-
ring zou dat al niet zijn!’’
Dankzij de niet-aflatende voorbe-

des kwam er na al het Pim Fortuyn-
tumult weer een christelijke minis-
ter-president: ,,Balkenende. Iemand
met christelijke normen en waar-
den, een echte gebedsverhoring. Ik
ben viermaal in het Torentje bij hem
geweest. Tientallen Bijbelse tips heb
ik aan hem doorgeven, zoals over
standvastigheid.’’
Cees Vork kan, net als veertig jaar

geleden, nog altijd niet anders doen
dan hij doet: vertellen over de weg,
de waarheid en het leven: God.
,,Discussiëren? Dat doe ik niet, dat
heeft geen zin. God doet dat ook
niet: ik kan alleen getuigen van
Hem. En mensen die er anders over
denken? Fantastisch. Het is net als
die 24 kinderen van opa Cees: elk
mens heeft bestaansrecht. Maar het
gaat om de ontmoeting met elkaar.’’

Cees Vork: ‘Discussieren doe ik niet, dat heeft geen zin. God doet dat ook niet: ik kan alleen getuigen van Hem.’ FOTO MARLIESWESSELS

Cees Vork

‘Ondanks mijn
grote mond
voelde ik
me eenzaam’

Paspoort
Naam: Cees Vork
Geboren: 29 januari 1952 in
Noorden.
Beroep:Werker voor God, op-
richter Op de Bres voor Neder-
land.
Burgerlijke staat: Gehuwd.
Woonplaats: Heerde.

‘Erislevennahetvoetbal’

Foto van de familie Vork, gemaakt in de jaren ’30: Negentien kinde-
ren in een aflopende rij van groot naar klein. Links vader Cees.


