KLEIE ZUSTERS VA AZARET
• Cederstraat 61 B - 9000 GENT Tel. 09/ 236 59 16
• marleenvp@hotmail.com
De Fraterniteit is ontstaan in 1966, in Gent, België uit:
• de visie van kardinaal Cardijn op de arbeiderswereld, de kerk en de maatschappij
• het verlangen van een groep kajotsters om wat zij hadden geleerd en “gezien” in de beweging van
Cardijn verder te beleven in een religieus levensengagement.
• de levensinzet en de inspiratie van Charles de Foucauld, dichtbij gebracht in de boeken van P. René
Voillaume.

Van kardinaal Cardijn leerden we:
• de evenwaardigheid van en de eerbied voor elke mens.
“Elke mens is waard dat men er zijn leven voor geeft”.
• de waarde van de vriendschap, het contact, de persoonlijke relatie en van de solidaire arbeid
• het leven te wortelen in het gebed en het te herzien in het licht van het evangelie
• de God- en kerkvervreemding te begrijpen als een dwingende oproep om de kerk een arm, dienend
en vriendelijk gelaat te geven.

In de geschriften van broeder Charles ontdekten we:
• onze grondinspiratie
• en de concrete vorm voor dit religieus levensproject:
• leven in kleine gemeenschappen: FRATERNITEITEN
• tussen en zoals de mensen naar wie onze voorkeurliefde uitgaat
• één worden met hen, “familie” worden van hen
• in innige verbondenheid met Jezus van Nazaret en de God die Hij ons openbaart.

Een NAZARETLEVEN betekent voor de kleine zusters van Nazaret:
• Jezus van Nazaret navolgen in een gewoon, alledaags bestaan. Rond Hem een evangelische
geloofsgemeenschap vormen.
• Leven in verbondenheid en solidariteit met arbeiders en armen. Hen levensnabij zijn en hen zien als
onze zusters en broers.
• Delen in de arbeid van kleinen en weerlozen of met onze arbeid en heel ons zijn in hun dienst staan.
• Een bewuste keuze voor de laatste plaats uitdrukken in onze manier van wonen, werken en in het
omgaan met mensen.
• Het samen FRATERNITEIT vormen begrijpen we als onze zending en apostolaatsvorm:
“De fraterniteit is de plaats waar we samen leven, waar we mekaar dragen, waar
we bidden en van waaruit we gaan werken, waar we gastvrij mensen onthalen.
Daar maken we onze zending waar, die manier van leven is onze
apostolaatsvorm.” (Visietekst)
• NAZARET verlangen wij te beleven in de stad of in de arbeiderswijken er rond.
In deze “woestijn” laat God zich vinden in de machteloosheid en de vereenzaming, in de kleine

kernen van vreugde en van hoop in en rond de fraterniteit, in Zijn Woord, in het samen eucharistie
vieren en aanbidden, in de verzoening die gebroken relaties herstelt, in het geloof in de mensen en in
Jezus van Nazaret.

“De kleine zuster is geroepen om met een contemplatief hart in het alledaagse leven te staan, om door
te stoten naar de goddelijke dimensie van elk gebeuren, van elke mens, van ons bestaan.” (leefregel).
In de beleving van deze roeping ligt de vreugde vervat waarvan wij willen getuigen met ons leven.
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4 fraterniteiten in Gent
1 in Antwerpen
1 in Brussel
1 in Brugge
1 in Parijs
1 in Santa Coloma (Spanje)
2 in Beyrouth (Libanon)
1 in Maracay (Venezuela)
1 in Los Teques (Venezuela)
1 in Bogota (Colombia)

