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Beste allemaal, 

 

Morgen, 30 maart 2022, wordt het onafhankelijke onderzoek van GCPS Consulting gepubliceerd. Dit 

onderzoek heeft betrekking op de feiten van misbruik van kinderen en jongeren door J.M.M en - dat moeten 

we met grote pijn zeggen - niet alleen door hem, zoals blijkt uit de resultaten van het onderzoek. 

 

Het team dat het onderzoek heeft uitgevoerd, heeft zijn taak, die meer dan een jaar in beslag heeft genomen, 

vakkundig en met kennis van zaken volbracht en biedt de Focolarebeweging in Frankrijk en in de rest van de 

wereld vandaag een resultaat aan dat niet kan nalaten ons pijn te doen, ons te doen schamen en berouw te 

tonen. 

 

Met deze brief willen wij ons in de eerste plaats richten tot de slachtoffers van het misbruik door J.M.M. en 

tot andere slachtoffers, die zich onder ons bevinden, binnen onze familie: al onze gedachten en woorden 

gaan uit naar hen die slachtoffer zijn geworden van een zeer ernstig misdrijf, dat in vele gevallen hun leven 

heeft geruïneerd. Er zijn geen woorden voor om de schok en de pijn uit te drukken die wij door dit alles 

ervaren. 

 

Slachtoffers hebben melding gemaakt van agressie en misbruik op verschillende niveaus, waardoor zij diepe 

en onuitsprekelijke wonden hebben opgelopen. Wij willen jullie met heel ons hart bedanken dat jullie de 

kracht had om verslag uit te brengen. Aan ieder van jullie persoonlijk en in naam van de Focolarebeweging 

vragen wij vergeving voor het lijden dat jullie is aangedaan, niet alleen door de misbruikers, maar ook door 

onze onverschilligheid, ons gebrek aan waakzaamheid, ons onbegrip. Wij nodigen alle leden van de 

Focolarebeweging in Frankrijk uit zich bij ons aan te sluiten en open te staan voor de slachtoffers en hun 

families. 

 

Dit is een bijzonder, historisch moment in ons leven, waarin God ons oproept om overeind te blijven te 

midden in de beproeving van de harde werkelijkheid die het rapport aan het licht brengt. Wij mogen niet 

weglopen of de andere kant opkijken, ook al weten wij dat het avontuur van het charisma van de eenheid in 

zijn tientallen jaren geschiedenis niet alleen gekenmerkt wordt door misbruik of aantastingen van de 

waardigheid van personen, maar ook door heel veel leven, licht en trouw, en offers ten dienste van de 

eenheid in de Kerk en in de mensheid. 

 

De schok, de vernedering en de pijn die deze gebeurtenissen hebben veroorzaakt, hebben plaats gemaakt 

voor een onvoorwaardelijke veroordeling van deze daden, die in strijd zijn met de beginselen die onze 

beweging bezielen en die volstrekt onverenigbaar zijn met de meest elementaire regels van eerbied en 

integriteit van de menselijke persoon. 

 

Zoals de Heilige Schrift zegt, is er voor alles een tijd (Pred. 3:1-8), en dit is een tijd van zuivering, van stilstaan 

bij onze fouten, het herlezen van onze geschiedenis in waarheid, met de bedoeling te begrijpen waardoor 

een charisma dat geboren is voor de volheid van relaties, zo'n ernstige dynamiek teweeg heeft gebracht. Met 

behulp van de aanbevelingen van het verslag zullen wij proberen de oorzaken te achterhalen en op alle 

gebieden initiatieven te ontplooien om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt. 

Wij willen ieder van jullie onbevooroordeeld terzijde staan met als enige wens om zoveel als wij kunnen bij 

te dragen tot het helen van de wonden van ieder van jullie en van onze gemeenschappen. 

Wij zijn ons bewust van jullie immense pijn, die ook de onze is. We zouden willen dat al deze dingen nooit 

waren gebeurd. En toch, de grootheid van het charisma zegt ons dat hoop onze plicht is, een hoop die niet 

berust op onze verdiensten, op onze bekwaamheden, maar op de genade van God. 

 



2 
 

Aan jullie allen betuigen wij nogmaals onze eenheid en onze genegenheid, onze nabijheid en ons vertrouwen 

in ons collectief vermogen om deze moeilijke beproeving te boven te komen. 

We vragen God en Chiara om ons te helpen in deze nieuwe fase. 
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