
Lode Van Hecke op KTO: "Wij hebben nog steeds Goed Nieuws te 

verkondigen in deze geseculariseerde wereld". 

Overgenomen van Cathobel, 7 februari 2023 – artikel van Sophie Delhalle (vertaling naar Nl.:  Bisdom Gent) 

Mgr. Lode Van Hecke was te gast in het programma "La Vie des Diocèses" op de zender KTO. 

Ondervraagd door Honorine Grasset sprak de bisschop van Gent over zijn pastorale prioriteiten zoals 

aandacht voor jongeren, de missie van de Kerk "naar buiten " en de zorg voor de armen. 

 

 

Het was de eerste keer dat bisschop Lode Van Hecke te gast was in het programma om te spreken 

over actuele zaken en pastorale kwesties in zijn bisdom. De voormalige abt van Orval gaat vol 

vertrouwen de uitdagingen van de secularisatie in Vlaanderen aan. 

Een monnik werd bisschop 

Lode Van Hecke was blij met de presentatie van de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent. 

Provincie en stad zijn zeer dynamisch, met een zeer lange geschiedenis, die ook haar stempel heeft 

gedrukt op het bisdom en op de Kerk. "Wij representeren wat er in Vlaanderen gebeurt met het 

katholicisme zoals we het in ons land kennen.”  

Als derde trappistenmonnik ter wereld die bisschop werd benoemd (november 2019), behield hij zijn 

abtsleuze: "In de vreugde van de Heilige Geest". Zijn benoeming heeft hij ervaren als “een totale 

verrassing". Op het moment van zijn plechtige professie in Orval was hij er van overtuigd dat hij daar 

voor altijd zou blijven. "De enige die me uit het klooster zou kunnen halen is de paus, maar de paus 

kent Orval niet, en Lode Van Hecke nog minder, maar dat is blijkbaar veranderd," zegt hij met een 

glimlach om de lippen. 

Kardinaal De Kesel had hem tijdens de wijdingsviering gevraagd om de ziel van de monnik te 

bewaren. "Deze zin was als een balsem" op het hart van de nieuwe bisschop die zijn contemplatieve 

leven en zijn gemeenschap moest verlaten. “Want het betekende voor mij dat ik mezelf kan en mag 

blijven.”  

 



Christen zijn in een sterk geseculariseerd Vlaanderen 

"In Vlaanderen kom we uit een zeer katholiek systeem, je leefde erin, en dus hoefde je je niet te 

verantwoorden en je was er misschien zelfs niet bewust van. Dat systeem is verdwenen. Vandaag is 

het niet altijd gemakkelijk om van je geloof te getuigen in Vlaanderen. Dat is niet zozeer een kwestie 

van vermindering van kerkpraktijk, maar wel van een religieus bewustzijn dat niet erg ontwikkeld is." 

Volgens Lode Van Hecke moeten we vandaag werken aan een kerk die een scharnier vormt tussen 

het verleden en de toekomst. 

Is deze secularisatie een ineenstorting of een kans? "Ik zie het allereerst als een kans, we leren een 

kerk te zijn die niet alles is en die de plicht heeft zichzelf te zijn.” De uitdaging is om deze nieuwe 

katholieke identiteit te vinden, volgens de bisschop van Gent, om te weten waarom ik gelovig ben en 

hoe ik er kan over spreken. 

De schok van de Jean Vanier-affaire 

De journalist vroeg vervolgens hoe Lode Van Hecke de recente onthullingen had ervaren over Jean 

Vanier, de stichter van De Ark, die regelmatig in Orval kwam om uit te rusten. "Ik vraag me allereerst 

af welke schok de slachtoffers hebben meegemaakt,” aldus de bisschop die het moeilijk heeft om de 

feiten en de beschuldigingen te rijmen met zoveel goeds dat hij heeft gerealiseerd.  

Een terugblik op het ad limina bezoek 

Honorine Grasset kwam vervolgens terug op het ad limina bezoek van de Belgische bisschoppen aan 

Rome afgelopen november. "Wat mij vooral opviel was de mate waarin de synodale weg is 

doorgedrongen tot in de Romeinse Curie". Lode Van Hecke zei dat hij erg onder de indruk was van de 

echte dialoog die de bisschoppen konden voeren: "We konden alles zeggen, het heeft veel goeds 

gedaan". 

Belang van de oecumenische dialoog 

"Ik ben hier al lang gevoelig voor, want Jezus wilde eenheid als bijna een bewijs van de waarheid van 

ons geloof", zegt de bisschop van Gent die zich bezorgd toont over de onverschilligheid tegenover de 

oecumene die als iets banaals wordt beschouwd. "Ik blijf ervan overtuigd dat deze verdeeldheid veel 

kwaad doet. Ook al betekent eenheid, geen uniformiteit. We moeten onze rijkdom delen. Voor mij is 

dit een dringende taak.” 

"Ik ga overal waar jongeren zijn 

Op de vraag wat voor hem prioritair is, antwoordt Lode Van Hecke zonder aarzelen: "Alles! En hij 

voegt eraan toe: "Er is geen keuze, het evangelie duwt ons in alle richtingen, we kunnen niemand 

verwaarlozen, we moeten aandacht schenken aan iedereen". En hoe kunnen we jongeren bereiken 

en inspelen op hun aspiraties? "Dat is de vraag die iedereen zich stelt. Ikzelf ga naar scholen, ik 

moedig theologiestudenten aan om met mij samen te komen. Ik ga overal heen waar jongeren zijn. 

Welke hoop voor morgen? 

"Hoe meer je je geloof (her)ontdekt, hoe minder je bang bent voor de werkelijkheid en hoe beter je 

kansen waarneemt," zei de monnik-bisschop. "Wij hebben in deze geseculariseerde wereld nog 

steeds het Goede Nieuws te verkondigen, wij geven wezenlijke antwoorden op de vragen van de 

mensen van vandaag, in ons geloof kunnen wij ook hoop geven, en dat wordt het meest verwacht". 

Ook te ontdekken tijdens het programma: 



• een REPORTAGE in de nieuwe parochie Ninove, die vijftien voormalige parochies groepeert. 

Wij volgden pastoor Alexander Vandaele en zijn medewerkers die vele initiatieven nemen 

om een meer broederlijk christelijk leven te realiseren. 

• een INTERVIEW met Dieter Van Belle, bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene: het 

project "Leven vanuit het Doopsel" heeft het mogelijk gemaakt de verschillende 

protestantse, orthodoxe en katholieke gemeenschappen te betrekken. Geïnterviewd in de 

doopkapel van de orthodoxe parochie van Sint-Andreas in Gent, vertelt hij over het 

oecumenische werk rond Bijbelse fresco's. 


