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Officiële verklaring van de raad van bestuur van Geloof en Licht Internationaal 

Sinds de publicatie van de eerste conclusies van het door Ark Internationaal geïniti-
eerde onderzoek aangaande Jean Vanier, heeft Geloof en Licht een duidelijk standpunt 
ingenomen.  

Onmiddellijk na de onthullingen van de Ark werden drie brieven geschreven: door de 
internationale coördinatoren (Raúl Izquierdo en Maria Silvia de Jesus Tavares), door de 
internationale aalmoezenier (Don Marco Bove) en door Marie-Héléne Mathieu, mede-
oprichster van Geloof en Licht. Deze brieven werden verspreid met volledige instemming 
van de raad van bestuur van Geloof en Licht. 

 
     Tijdens de laatste vergadering van de raad van bestuur op 14 november 2020 vonden 
we het nodig om nogmaals expliciet het volgende te bevestigen: 
 
1. Onze duidelijke veroordeling van de door Jean Vanier gepleegde misdragingen die door 
Ark Internationaal werden geopenbaard. We kunnen deze gedragingen niet accepteren 
omdat ze  regelrecht in strijd zijn met de geest van Geloof en Licht en met de richtlijnen die 
Jean Vanier zelf zijn hele leven heeft verkondigd. 
 
2. Onze gedeelde pijn met de mensen die door Jean Vanier werden misbruikt. De raad 
van bestuur verzekert hen van de gebeden van alle leden van Geloof en Licht en van zijn  
erkentelijkheid vanwege hun moed om zich uit te spreken over feiten die onverenigbaar 
zijn met de regels van respect en integriteit van mensen en in strijd met de fundamentele 
beginselen van Geloof en Licht.  

 
3. Onze afwijzing en zero-tolerance beleid voor elke vorm van misbruik, zoals duidelijk 
omschreven in de Gedragscode van Geloof en Licht die sinds enkele maanden in alle 
provincies van Geloof en Licht wordt verspreid.  

 
4. Onze solidariteit en verbondenheid met de grote familie van de Ark, die sinds haar 
bestaan altijd van nabij met Geloof en Licht betrokken is geweest.  

 
We wissen Jean Vanier echter niet weg uit de geschiedenis van Geloof en Licht, want samen 
met Marie Héléne Mathieu was hij de inspiratie van onze beweging.   
 



 
Om ons standpunt te verduidelijken, merkt de raad van bestuur het volgende op: 
 
1. Deze verklaring werd verzonden naar alle internationale vicecoördinatoren en provincie-

coördinatoren en gepubliceerd op de internationale website van Geloof en Licht. We 
nodigen landen en provincies uit om deze tevens op hun eigen websites te publiceren. 

 
2. Op de website van Geloof en Licht Internationaal bevindt zich een speciale link om de 

resultaten van de Ark-enquête rechtstreeks te kunnen volgen. 
 
3. We herhalen het belang van onze GEDRAGSCODE. Wij hanteren bij Geloof en Licht geen 

enkele tolerantie aangaande enige vorm van misbruik of geweld. De Gedragscode dient  
bekend te zijn en volledig in acht te worden genomen door alle leden van onze gemeen-
schappen. 

 
4. Geloof en Licht biedt momenteel op haar site niet langer de mogelijkheid om boeken van 

Jean Vanier te kopen. 
 
5.  Om de mening van iedereen te polsen werd onlangs een enquête verzonden aan alle 

provincies van Geloof en Licht. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn kunnen we verdere  
beslissingen nemen omtrent onze website en het beeld- en communicatiebeleid van 
Geloof en Licht Internationaal. 

 
Wij kunnen onze mede-oprichter Jean Vanier niet uit onze geschiedenis wegwissen. De 

geschriften, woorden en retraites van Jean Vanier hebben duizenden mannen en vrouwen 
over de hele wereld geholpen een nieuw evangelie te ontdekken van mensen met een 
verstandelijke beperking en hebben veel gezinnen geholpen om nieuwe hoop te vinden.  
 

Daarom bidden wij vurig tot de Heilige Geest om ons te sterken en te verlichten, zodat wij 
voor onze internationale familie van Geloof en Licht de juiste beslissingen kunnen nemen en 
wegen kunnen vinden om de kostbare schat van mensen met een beperking verder aan de 
wereld te onthullen en het belang om gemeenschap te vormen met hen. 

 
 
Verenigd in Jezus 
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