5 maart 2019
Lieve vrienden,
De Frans-Duitse televisiezender Arte zond een documentaire uit over seksueel misbruik van religieuzen
begaan door leden van de geestelijkheid. Twee van deze bijzonder pijnlijke getuigenissen zijn van
vrouwen die werden misbruikt door pater Thomas Philippe tijdens de uitoefening van zijn priesterambt
in De Ark Trosly.
We hebben kennis van deze getuigenissen sinds 2014 en het canonieke onderzoek dat gevraagd werd
door Patrick en Eileen, onze voorgangers. We weten ook van getuigenissen van andere vrouwen die
werden onthuld tijdens het onderzoek wat onze toenmalige leiders ertoe bracht publiekelijk het
seksuele wangedrag te veroordelen van deze man die stierf in 1993. In navolging van onze voorgangers
zouden we graag willen herhalen dat ook wij diep medelijden voelen voor de slachtoffers van pater
Thomas Philippe, en brengen we eerbetoon aan de moed van deze vrouwen die hebben gesproken.
We hebben het persbericht bijgevoegd dat we hebben opgesteld nadat de documentaire werd
uitgezonden en we moedigen iedereen die dat wil graag aan onze website te bezoeken die contextuele
en chronologische elementen weergeeft van dit hoofdstuk uit onze geschiedenis.
De onthullingen die in 2014 naar voren kwamen, schokten ons. Pater Thomas Philippe was een man die
door velen werd vertrouwd. Zulke gebeurtenissen, zelfs als ze in het verleden plaatsvonden en
geïsoleerde gevallen zijn, kunnen ons enkel maar aanmoedigen om ons voortdurend bewust te zijn van
de noodzaak om in onze gemeenschappen procedures op te zetten voor misbruikpreventie en
misbruikrapportage die dergelijk wangedrag vermijden. Dit is waar we aan blijven doorwerken met de
toewijding van ieder van jullie.
Door de donkere schaduw die dit hoofdstuk over onze geschiedenis werpt, zijn we ons meer dan ooit
bewust van onze plicht en de noodzaak om deze feiten te erkennen om zo hulde te brengen aan deze
vrouwen en om desondanks trouw te blijven en vrijmoedig in onze poging om 'samen een meer
menselijke maatschappij uit te bouwen'. Wij zullen ook blijven streven naar 'de nodige follow-up na de
onthullingen betreffende pater Thomas Philippe' zoals uiteengezet in het internationale mandaat, zowel
tegenover de vrouwen die werden misbruikt als naar de leden van onze gemeenschappen.

In verbondenheid met jullie,

Stephan Posner

Stacy Cates Carney

