Persbericht
Jean Vanier, oprichter van de wereldwijde
Arkgemeenschap, is overleden
Jean Vanier, stichter van De Ark, is overleden in de nacht van 6 op 7 mei 2019, op 90-jarige leeftijd.
Jean Vanier is wereldwijd vooral bekend van het internationale netwerk van Arkgemeenschappen,
waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen leven en werken. In 1964 was hij de
stichter van het eerste huis van De Ark (L’Arche). Momenteel zijn er 175 Arkgemeenschappen en projecten in meer dan 35 landen wereldwijd. L’Arche telt meer dan 10.000 leden.
De Arkgemeenschap in Gouda bestaat sinds 1994. De Arkgemeenschap Haarlem is in 2015 van start
gegaan.
Jean Vanier ontwikkelde zich tot voorvechter, auteur en veelgevraagd spreker over de menselijke
kwetsbaarheid, gemeenschapsvorming en vredesvraagstukken. Voor zijn werken ontving hij vele
onderscheidingen, waaronder de gerenommeerde Templeton-prijs (2015).
Zijn begrafenis vindt plaats op 16 mei om 14.00 uur in Trosly (Fr.). Volgens de wens van Jean Vanier
zal dit een besloten ceremonie zijn, voor zijn gemeenschap, nabije vrienden en familie en
vertegenwoordigers van de federatie van De Ark en Geloof & Licht. Deze dienst zal integraal worden
uitgezonden op de Franse zender KTO (www.ktotv.com). Meer info op: www.JeanVanier.larche.org

We are not called by God to do
extraordinary things, but to do ordinary
things with extraordinary love.
Jean Vanier, stichter van De Ark

Een korte levensloop van Jean Vanier
 De familie Vanier was politiek en sociaal actief. Zijn vader, Georges Vanier, was gouverneurgeneraal van Canada.
 Na een carrière bij de Engelse marine, studeerde Jean Vanier theologie en filosofie en werd
professor ethiek in Canada.
 In 1964 stichtte Jean Vanier De Ark (L’Arche), in Trosly-Breuil in Frankrijk.
Hij was geraakt door het leed van mensen met een verstandelijke beperking in de jaren ’60 en
nodigde drie mannen met een beperking uit om bij hem te komen wonen. Zo ontstond het
eerste Arkhuis. Weldra ontstonden er Arkgemeenschappen over de hele wereld. Elke
Arkgemeenschap zet in op de persoonlijke band met mensen met een verstandelijke beperking.








We hebben elkaar nodig om helemaal mens te worden en op die manier de wereld te
veranderen.
Jean Vanier is medestichter van het internationale netwerk van Geloof en Licht:
gemeenschappen waar mensen met verstandelijke beperking en hun families en vrienden elkaar
ontmoeten. Momenteel zijn er zo’n 1.500 Geloof en Licht-gemeenschappen in 81 landen,
waarvan 6 in Nederland
Reeds begin jaren ‘80 heeft Jean Vanier de verantwoordelijkheid voor L’Arche overgedragen aan
zijn opvolgers. Jean leefde tot aan zijn dood in de Arkgemeenschap in Trosly.
Sinds 1981 is Jean Vanier een actief voorvechter voor vrede. Hij had contact met veel
vooraanstaande religieuze en politieke leiders. Hij droeg bij aan vredesprojecten wereldwijd, is
een gerenommeerd auteur van boeken over filosofie, spiritualiteit en
gemeenschapsontwikkeling en was een veelgevraagd spreker.
Jean Vanier ontving verschillende prijzen en eretitels zoals de Pacem in Terris Award (Verenigde
Staten, 2013) en de Templeton Prize (Fondation Templeton - Verenigde Staten, 2015). Hij is
Commandeur de la Légion d’Honneur (Frankrijk, 2016).

De Ark in Nederland
 Mensen ondersteunen door hen met anderen te verbinden. De Ark heeft meer dan 50 jaar
ervaring met dit werken aan gemeenschappen, waarbij mensen met een verstandelijke
beperking voor 100% meetellen.
 Je vindt ons in Gouda en Haarlem en in Vlaanderen in: Antwerpen, Brugge en Gent.
 Bewoners en medewerkers in Arkgemeenschappen delen het leven van elke dag met elkaar op
basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Vriendelijke aandacht, professionele zorg en
gemeenschappelijke spiritualiteit gaan hand in hand. De persoonlijke band die tussen ons groeit,
geeft een warme kleur aan wat we doen en wie wij zijn. Dat werkt aanstekelijk. Samen
veranderen wij de wereld.
Contactgegevens en meer info:
De Ark Vlaanderen
Verantwoordelijke Vlaanderen-Nederland
Johan Roose
johan@ark.vlaanderen
04 - 7266 4324
www.ark.vlaanderen
De Ark Gouda
Gemeenschapsverantwoordelijke
Fred van Setten
fred.van.setten@arkgouda.nl
06 5428 0350
www.arkgouda.nl

Verzonden: 7 mei 2019

De Ark Vlaanderen
Communicatieverantwoordelijke
Anja T’Kindt
anja@ark.vlaanderen
04 - 9548 9627
www.ark.vlaanderen
De Ark Haarlem
Gemeenschapsverantwoordelijke
Marc Wopereis
marcwopereis@arkhaarlem.nl
06 - 3870 3741
www.arkhaarlem.nl

