
NIEUWSBRIEF MARX (2020-1) 

 
Beste donateur, 
 
De werkgroep Marx in Schoonhoven heeft besloten om u periodiek op de hoogte te stellen 
van de werkzaamheden van Ds. Jakob Rüb en zijn vrouw Irina in Marx. 
Regelmatig doet Ds. Jakob Rüb telefonisch verslag vanuit Rusland met Werner Gubatz van 
onze zustergemeente in Potsdam. Zijn vrouw Helga  maakt daar een goed leesbaar artikel 
van en dit wordt doorgestuurd naar de werkgroep in Schoonhoven.  
 
 

 
 Marx:               Bijbeluurtje                                                                  Kindermoment  
 
 
Terugkeer naar Marx 
In januari zijn Ds. Jakob Rüb en zijn vrouw Irina nog bij ons te gast geweest in de kerkdienst 
van zondag 19 januari. De geplande terugkeer naar Marx was begin februari maar helaas 
waren er wat problemen om weer een visum te bemachtigen. 
Gelukkig konden zij op 27 februari terugkeren naar Marx maar ook nu weer voor slechts drie 
maanden. Het huidige visum is geldig tot 14 mei. Maar….ook in Rusland heerst het 
coronavirus en is er tot 2 mei een uitreisverbod. Het is voorlopig afwachten of deze 
maatregel gehandhaafd blijft ofwel verlengd wordt. Jakob en Irina hebben reeds een 
aanvraag gedaan voor verlenging van hun verblijfsvergunning. 
 
Beperkingen 
Voor zover nu bekend zijn er binnen de kerkelijke gemeente en de bijbehorende 
dorpsgemeenten geen Corona patiënten. Wel is de bewegingsvrijheid van de mensen sterk 
aan banden gelegd. Mensen van 65 jaar en ouder moeten thuis blijven. Er wordt zeer streng 
gecontroleerd. Jakob en nog enkele gemeenteleden hebben ontheffing gekregen  en mogen 
“vrij” reizen. Dit houdt in dat Jakob bij oudere gemeenteleden op huisbezoek kan en met 
hen het Heilig Avondmaal kan vieren.  
De kerk in Marx mag open blijven. Het gebouw is groot genoeg om afstand van elkaar te 
houden. De dienst op Palmzondag is gevierd met 6 personen.  
In de dorpsgemeenten zijn de gebouwtjes waar kerk wordt gehouden gesloten. Evenals in 
Marx gaat Jakob hier naar de mensen toe voor pastorale zorg. 



 
 
 
Pasen 
Jakob is druk bezig om samen met de deken, Andrej Dzchamgarow uit Saratow, een 
Paasdienst voor te bereiden en deze via Internet uit te zenden. Helaas was de 
opnamekwaliteit slecht. Werner heeft Jakob in contact gebracht met een gemeentelid uit 
Potsdam die Jakob en Andrej nog vóór Pasen van technisch advies kon dienen.  
 
 
Geplande activiteiten 
 
Evenals vorig jaar is Jakob van plan om in juni met de jongeren uit Marx en die uit Saratow 

een kano-weekend te organiseren. Er wordt dan gevaren 
naar een eiland in de Wolga, daar kamperen ze en er 
worden spelletjes gedaan, bijbelstudie gehouden en een 
dienst georganiseerd. In 2019 was dit een groot succes 
en zijn er ook enkele mensen gedoopt. 
 
 
 
 

        Jongerenweekend 2019 
 
Jakob en Irina houden zelf vakantie van 30/7 tot 9/8 in Lebjaschje. 
Lebjaschje ligt tussen Saratow en Wolgograd, aan de bergzijde van de Wolga.  
 
In oktober komen er diverse groepen op bezoek uit de kerkelijke gemeente van Bad Sooden-
Allendorf in Duitsland.  
Jakob wordt ook financieel ondersteund door deze gemeente waar hij vóór Marx predikant 
was. Alle plannen zijn uiteraard onder voorbehoud. 
 
 
Lebjaschje 
In de al eerder genoemde plaats Lebjaschje staat een vrijetijdscentrum dat oorspronkelijk tot 
de kerkelijke regio van Wolgograd (Sarepta) behoorde. Doordat het onderhoud nogal wat 
tijd en geld kostte heeft de toenmalige deken van Wolgograd het centrum overgedaan aan 
de kerkelijke regio van Saratow. Zij hebben er veel werk en geld in gestoken en er wordt zeer 
regelmatig gebruik van gemaakt. 
Er gaan nu echter stemmen op om er van overheidswege een bejaardenhuis van te maken. 
Jakob gaat met de deken van Saratow achterhalen hoe het zit met de tenaamstelling van de 
eigendomspapieren. Het zou heel jammer zijn als dit centrum verloren zou gaan voor de 
kerkelijke gemeente. 
 
 
 
 



 
 
 
Tot slot 
Wij ontvingen Paasgroeten vanuit Marx en vanuit Potsdam waar wij deze eerste nieuwsbrief 
graag mee afsluiten. 
Hartelijke groeten, 
Werkgroep Marx in Schoonhoven. 

Christ ist erstanden, von der Marter allen. 
Des sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. 
Wär er nicht erstanden, die Welt, die wär vergangen, 
seit dass er erstanden ist, so loben wir den Herrn Jesu Christ. 

Der Herr, ist auferstanden! Er, ist wahrhaftig auferstanden! 

 Geliebte in dem Herrn, wir wünschen euch allen eine gesegnete Osterzeit. 

 Liebe Grüße aus Marx. 

 

 

In diesen Corona-Zeiten seid auch alle von uns ganz herzlich gegrüßt mit dem Wort aus Ps 4, 9:  
Ich liege und schlafe ganz mit Frieden;  
denn allein du, HERR, hilfst mir, dass ich sicher wohne.  
  
Bleibt alle dem treuen Herrn befohlen  
Helga und Werner Gubatz   
 

 
 

 
                            Kerk voorjaarsschoonmaak   (Osterputz)                                          Jeugdclub                
 
 
 
 
 
 


