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De eerste woorden die ik hier thans mag richten tot u, medeoverleden te Tilburg op 19 november 2013
broeders in het bisschops- en priesterambt, tot u, medegelovigen, zijn woorden van dank. Ik dank u allen, dat u deze morgen
voor mij en met mij gebeden hebt. Ik dank u, dat u mij aanvaard hebt, dat u mij accepteert zoals ik ben, met mijn geloof en
met mijn zwakheden, met de bediening die mij heden is toevertrouwd en met mijn goede wil. Ik ben niet zonder vrees zolang
ik aan mijzelf denk, maar met u samen voel ik dat mijn hoop
sterker mag zijn dan mijn huiver.
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