
Biografie Lode Van Hecke, benoemd tot 31ste bisschop van Gent 

- Geboren in Roeselare, bisdom Brugge, op 16 maart 1950 

- Tweede van vijf kinderen 

- Zijn vader heeft altijd in dienst van het bisdom Brugge gewerkt. Hij was administratief directeur van 

het Centrum Licht en Ruimte, opgericht door bisschop Emiel Jozef De Smedt  

- Actief in de KSA (Katholieke Studentenactie)  

- Vanaf zijn jeugd droomt hij ervan om arts te worden. Maar net voor de start van het academiejaar, 

voelt hij een roep tot iets anders. Om dit te laten rijpen, schrijft hij zich in in het seminarie in Brugge 

- Na een jaar vat hij aan de Katholieke Universiteit van Leuven de eerste cyclus filosofie aan. Hij 

verblijft op het Seminarie Leo XIII 

- Vooraleer in Brugge aan zijn theologiestudie te beginnen, doet hij zijn militaire dienst en wordt 

secretaris van de hoofdaalmoezenier en latere bisschop van Gent, mgr. Arthur Luysterman 

- Tijdens zijn militaire dienst maakt hij kennis met de trappistenabdij van Orval in het bisdom Namen. 

Hij besluit om in te treden, maar moest eerst zijn licentiaatsstudie filosofie afmaken in Leuven. Hij 

verbleef toen in het Seminarie voor Latijns-Amerika (COPAL) 

- Begint in Orval het noviciaat (inkleding) op 27 maart 1976 

- Eerste geloften op 28 maart 1978, plechtige professie op 6 maart 1983 

- In 1988 behaalt hij het licentiaatsdiploma theologie aan de KU Leuven. Hij werkte er onder leiding 

van hoogleraar Antoon Vergote op het onderscheidingsvermogen van de religieuze ervaring volgens 

Sint-Bernardus, in het licht van de hedendaagse antropologie. 

- Van 1990 tot 1998: novicemeester. Hij is ook subprior. 

- Priesterwijding op 20 augustus 1995 door mgr. André-Mutien Léonard, bisschop van Namen 

- Van 1998 tot 2001: directeur van de brouwerij van Orval 

- 2001-2002: Prior en econoom  

- 2002-2004: secretaris in Rome van de abt-generaal van de cisterciënzerorde, Dom Bernardo Olivera 

- 2005-2007: Prior en gastenbroeder 

- Sinds 2006: leidt samen met de gemeenschap van Orval OJP (Orval Jeunes en Prière), zie: 

http://www.orval.be/fr/57/Presentation-d-OJP  

- 25 januari 2007: verkozen tot abt van Orval, de 63ste  sinds 1132. Abtszegening op 2 juni 2007 door 

mgr. Léonard, bisschop van Namen 

- 27 november 2019: paus Franciscus benoemt hem tot bisschop van Gent.  

Zijn abtsleuze wordt zijn bisschopsleuze: “In de vreugde van de Geest”. 

 

Boek: Bernardus van Clairvaux en de religieuze ervaring,  DNB/Pelckmans - Kok Agora, 1990 


