
De dagen worden zichtbaar korter. De bloemenweelde van de zomer maakt
plaats voor de kleurenpracht van de bladeren, die zich hier en daar al
losmaken van de bomen.
Onze Sint Urbanus is ook in deze herfsttijd een oase van rust en bezinning. Op
onze vernieuwde website www.urbanusouderkerk.nl vind u een overzicht van
alle activiteiten, waarbij u natuurlijk altijd van harte welkom bent.

4 Oktober: Sint-Franciscus
Gebed om vrede

Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede.
Laat me liefde brengen waar haat heerst.
Laat me vergeven aan wie mij beledigde.
Laat me verzoenen wie in onmin leven.
Laat me geloof brengen aan wie twijfelt.
Laat me waarheid brengen aan wie dwaalt.
Laat me hoop brengen aan wie wanhoopt.
Laat me licht brengen aan wie in duisternis leeft.
Laat me vreugde brengen aan wie bedroefd is.
Laat me niet zozeer zoeken getroost te worden maar te troosten.
Laat me niet zozeer zoeken begrepen te worden maar te begrijpen
Laat me niet zozeer zoeken bemind te worden maar te beminnen.

http://www.urbanusouderkerk.nl


✝
In Memoriam Herman Barlag

Herman Barlag kwam uit een groot gezin: van de vijftien was hij nummer 12.
Geboren op 21 september 1938. Zijn directe familie omschrijft hem als een stil iemand, van jongs af
aan al iemand die graag buiten was. Hij heeft tot 2017 in zijn groentetuin gewerkt, zijn lust en zijn
leven. Herman heeft geen makkelijk leven heeft gehad. Vijfendertig jaar geleden verloor hij zijn vrouw
Elly. Ze kwam om bij een ongeluk toen ze met familie op reis was. Ook daarna heeft Herman nog veel
voor z’n kiezen gehad. Het maakte hem misschien nog stiller dan hij al was. Maar hij was geen klager.
Zijn gezondheid was al tijdje niet zo goed. In de laatste 12, 13 jaar hebben zijn broer Theo met zijn
vrouw Martha en zijn zus Angelica als mantelzorgers voor hem gezorgd. Steeds intensiever. Herman
waardeerde dat. Hij was altijd dankbaar. En had van die pretoogjes als je bij hem kwam. Uiteindelijk
kwam Herman in het Zonnehuis terecht toen het thuis echt niet meer ging. Maar dat was maar voor
een paar dagen. Zijn leven was op. Op 17 augustus ging hij over naar een ander leven.
Wij vertrouwen hem toe aan zijn Schepper en bidden dat hij verenigd mag worden met zijn vrouw Elly
en rust en vrede mag vinden bij God.

Steun de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk tijdens RABO ClubSupport actie

De Stichting neemt opnieuw deel aan de Rabobank Clubkas Campagne om een bijdrage te kunnen ontvangen om

haar zondagmiddagconcerten in de Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel te kunnen blijven organiseren voor een

toegangstarief dat voor iedere geïnteresseerde acceptabel is. De RABO Club Support actie loopt van 4 tot 24 oktober.

Indien u de Stichting Vollebregt een warm hart toedraagt, dan kunt u als lid van RABO-bank maximaal 2 stemmen

(van in totaal 5 beschikbare stemmen) uitbrengen op de Stichting Vollebregt.

U kunt uw stemmen uitbrengen op https://www.rabo-clubsupport.nl/? en indien u lid bent heeft u daarvoor van

RABO Amstel & Vecht een stemcode ontvangen.

Indien u nog geen lid bent van de RABO-bank maar u heeft wel een RABO-rekening dan kunt u voor 1 oktober a.s.

zonder enige verdere verplichting lid worden van RABO via de link https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/

Het aanmelden kost u minder dan 1 minuut van uw tijd en met uw stemmen draagt u niet alleen bij aan de

instandhouding van het monumentale orgel maar ook aan het behoud van de Urbanuskerk.

De Stichting organiseert namelijk concerten waarmee het multifunctionele gebruik van de Urbanuskerk met zijn

fantastische akoestiek wordt bevorderd.

Eerdere RABO ClubSupport acties gaven een gemiddelde opbrengst van ca. 8,-- per uitgebrachte stem dus uw bijdrage

kan een serieuze financiële bijdrage opleveren voor de Stichting Vollebregt.

Door de COVID-19 pandemie moesten vrijwel alle concerten in 2021 worden geannuleerd, waardoor de inkomsten

dit jaar zeer beperkt zullen zijn. Daarentegen zijn onderhoudskosten en bepaalde andere reguliere kosten

onvermijdelijk.

De Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk dankt u bij voorbaat voor uw bijdrage om deze actie voor de

Stichting succesvol te laten zijn.

Namens de Stichting, Nico van Wieringen, voorzitter

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank
hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te
boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Filippenzen 4:6-7
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