
24e  Stoutenburglezing  
Zondag 2 oktober 2022, 14.30 uur, Fonteinkerk, Amersfoort 

 

Verbondenheid en gedrevenheid,  

moed en daadkracht 

Hoe het milieuproject Stoutenburg toekomst krijgt in Huijbergen 

 

Vijf jaar geleden  eindigde het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg. Nu luisteren we naar 
het verhaal drie oud-bewoners van De Huijberg: een woon-werkgemeenschap in de geest 
van Milieuproject Stoutenburg. Op de foto van links naar rechts Marjan Bosch, Rob Knipping 
en Marion Gieben. 
Wat namen zij mee van de ervaringen van Stoutenburg?  
Wat leeft voort, wat leerden zij?  
Wat heeft de tijd gedaan met alles wat in 27 jaar Stoutenburg ontdekt is?  
Wat blijkt tijdloos, en wat tijdgebonden?  
Welk klimaat heeft de groei bevorderd van dit leven dat gedragen wordt door 
gemeenschapszin, spiritualiteit en verbondenheid met de Aarde?  
Hoe staat het met de groei van het groene ideaal? 

Marion, Marjan en Rob  onderzoeken welke aspecten van het Franciscaanse leven behouden 
zijn  voor het leven van alledag.  
Waar loop je tegenaan?  
Wat kom je in de wereld, in jezelf, in anderen tegen?  
Hoe ga je daarmee om en wat houd je op de been? 

De lezing wordt verzorgd door deze drie oud-bewoners van Stoutenburg, die sinds 2019 in 
samenwerking met de Broeders van Huijbergen zoeken naar nieuwe wegen voor groen 
leven. Voortbordurend op de kern van Stoutenburg: groen, verbonden, geïnspireerd, 
bewust. Ze laten graag zien, voelen en meebeleven hoe het leven daar doorgaat. Of kijk vast 
op www.dehuijberg.nl  

http://www.dehuijberg.nl/


Na het verhaal wordt het een vrolijk samenzijn met zingen en vieren.  
Edwin Schimscheimer verzorgt de muzikale begeleiding. 

De Stoutenburglezing wordt sinds 1998 georganiseerd rond inspiratie vanuit Franciscaanse 
waarden. Eerdere lezingen werden onder meer verzorgd door Hans Achterhuis, Herman 
Wijffels en Marianne Thieme. 
  
Van harte welkom! 
  
Zondag 2 oktober 2022, 14.30 – 16.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) 
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, 3817 JM Amersfoort  
Kosten: vrijwillige bijdrage. 
  
Tot slot:  

 Gezien de klimaatcrisis verzoeken wij u te komen met zo weinig mogelijk verbruik 
van fossiele brandstoffen.   

 Tevoren aanmelden is niet nodig.  
 Kent u meer mensen die belangstelling hebben voor deze lezing? Stuur dit bericht 

gerust door. 

  
Voor meer informatie:  
Kees van Wegen, keesvanwegen@gmail.com, 06 4443 0138   
Sjef Staps, s.staps@gmail.com, 06 1091 9981. 
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