
Dankwoord door bisschop Lode op het einde van de viering 

(wijding Orlando 23 juli 2022 in Monterrey) 

 

Beste Vrienden,  

Op het einde van deze prachtige viering wil ik nog een persoonlijk 

woordje tot jullie richten die ons volgt in België. 

In de eerste plaats druk ik mijn grote dankbaarheid uit omdat Orlando 

als missionaris naar België (het “verre België”) mag komen en naar ons 

bisdom Gent.  

We hebben Orlando leren waarderen. Hij brengt een stukje Mexicaanse 

ziel bij ons en dat kan ons alleen maar goed doen.  

Orlando komt met iedereen overeen. Maar hij heeft ook een speciaal 

charisma voor de jeugd. In Europa is het veel moeilijker geworden om 

het geloof te beleven, vooral voor de jongeren. Daarom vertrouw ik aan 

Orlando als eerste taak de jeugdpastoraal toe.  

Orlando zal ook deel uitmaken van de kleine gemeenschap die woont in 

het Seminariehuis waar men elkaar kan aanmoedigen in het gebed en in 

broederlijk samenleven.  

Een hele speciale dank aan de ouders en de familie van Orlando. Dankzij 

de opvoeding die zij hem gegeven hebben bezit hij nu de menselijke 

kwaliteiten om ons te helpen en vruchtbaar te zijn in het leven. Ook een 

heel grote dank aan bisschop, Mgr Rogelio, en aan de vormers die 

Orlando vroeger al gekend heeft in zijn eigen bisdom van Monterrey.  

Ik kan alleen maar beloven dat we zorg zullen dragen voor Orlando, die 

in dienst van Jezus’ Kerk tussen ons komt leven en werken. We blijven 

verbonden in het gebed.  

 

 

 



Queridos amigos,  

Al final de esta maravillosa celebración, me gustaría dirigirles unas 

palabras personales. 

En primer lugar, me gustaría expresar mi gran gratitud por haber 

enviado a Orlando como misionero a Bélgica (la "lejana Bélgica") y a 

nuestra diócesis de Gante.  

Hemos aprendido a apreciar a Orlando, como he mencionado antes en la 

liturgia. Nos trae un pedazo de alma mexicana y eso sólo puede 

hacernos bien.  

Orlando se lleva bien con todos. Pero también tiene un carisma especial 

para los jóvenes. Seguramente sabes que en Europa se ha vuelto mucho 

más difícil vivir la fe, especialmente para los jóvenes. Por esta razón, 

confío la pastoral juvenil a Orlando como su primera tarea.  

Orlando también formará parte de la pequeña comunidad que vive en la 

Casa del Seminario. De este modo, podremos animarnos mutuamente en 

la oración y en la convivencia fraterna.  

Un agradecimiento muy especial a los padres y a la familia de Orlando. 

Gracias a la educación que le dieron, ahora tiene cualidades humanas 

para ayudarnos y ser fructífero en la vida. También un agradecimiento 

muy grande al obispo, Mons. Rogelio, y a los formadores que Orlando 

ha conocido en su propia diócesis de Monterrey.  

Sólo puedo prometerles que cuidaremos de Orlando, que vendrá a vivir 

y trabajar entre nosotros al servicio de la Iglesia de Jesús. Gracias a todos 

por sus oraciones. Nosotros tampoco vos olvidaremos. 

Ahora repetiré las mismas palabras en holandés para que los 

espectadores de Bélgica escuchen el mismo mensaje.  

 

 


