
NIEUWSBRIEF MARX (2020-2) 

 
Beste donateur, 
 
Met deze tweede nieuwsbrief doen wij u graag verslag van het werk van  Ds. Jakob Rüb en 
zijn vrouw Irina in Marx. Evenals vorige keer maken wij dankbaar gebruik van de 
telefoonnotities van Werner en Helga Gubatz van onze zustergemeente in Potsdam.  
 
Verblijfsvergunning 
Op zondag 17 mei werden we blij verrast met een mailtje van Jakob Rüb dat er voor drie jaar 
een verblijfsvergunning is afgegeven. Zowel bij hen als bij ons is de vreugde groot.  
Jakob schrijft: 
 

Friede sei mit euch allen!!! 

Am Freitag den 15 Mai 2020 haben wir für 3 Jahren die Aufenthaltsgenehmigung  

für Russland bekommen. Wir wünschen euch gesegnete Vorpfingsten Zeit. 

Alles Gute, dem Herrn befohlen. 

Irene & Jakob 

 
Covid-19 
Binnen de kerkelijke gemeente zijn nog geen ziektegevallen bekend met betrekking tot het 
Coronavirus. Wel is de oud-predikant, Wolodja Rodikov op Pinkstermaandag met 
longontsteking en hoge koorts opgenomen in het ziekenhuis in Saratow. Het is nog niet 
bekend of hij besmet is met het Coronavirus. 
 
Beperkingen 
Er gelden nog steeds de nodige beperkingen. Mensen van 65 jaar en ouder moeten thuis 
blijven. In de kerkdienst mogen maximaal 12 personen aanwezig zijn en verder zijn dezelfde 
hygiëne regels van kracht als in Nederland. 
Op 10 juni zullen de bestaande regels naar alle waarschijnlijkheid versoepeld worden. 
Er zal nl. op 24 juni een grote militaire parade op het Rode Plein in Moskou gehouden 
worden om de Tweede Wereldoorlog te gedenken. 
Ter info: Op 22 juni 1941 viel Duitsland de Sovjet-Unie binnen (Operatie Barbarossa). In 
Rusland spreekt met overigens van de Grote Patriottische Oorlog. 
 
Gemeente en gemeentewerk 
Jakob en Irina proberen zoveel mogelijk gemeenteleden bij te staan. 
Diverse mensen zijn ziek en/of voelen zich eenzaam. 
Naast geestelijke verzorging rijden ze mensen naar het ziekenhuis, doen boodschappen, 
koken en wassen voor ze. 
Er wordt regelmatig bijbelstudie gehouden op woensdag. Dit gebeurt (i.v.m. Corona) zo 
onopvallend mogelijk bij mensen thuis. Deelnemers komen en gaan met bepaalde 
tussenpozen. Het herinnert hen een beetje aan vroegere Sovjettijden. 
Jakob leidt 2 gemeenteleden uit Saratow en 1 gemeentelid uit Marx op om te mogen preken 
in de kerkelijke regio van Saratow. Eens per week is er een studiedag. 
De eerder geplande zomerkampen aan de Wolga en in Lebjaschje zijn geannuleerd. 



 
 

         
 
 
Jakob zet zijn preken op internet zodat ook oudere gemeenteleden deze kunnen horen. 
De opnames zoals uitgezonden met Pasen voldoen niet. Er is betere technische 
ondersteuning en apparatuur nodig. Dhr. Viktor Schmidt, die destijds de herbouw van de 
kerk heeft gefinancierd, heeft toegezegd om bij te dragen in de kosten voor 
opnameapparatuur. De conciërge is technisch onderlegd en gaat Jakob hierin ondersteunen. 
Helaas is de conciërge thuis van de ladder gevallen en heeft twee ribben gebroken. Voor 
Jakob betekent dit dat hij nu ook een aantal klussen van de conciërge er bij moet doen. 
Een ander gemeentelid, Alexei, gaat binnenkort aan de slag om een website te bouwen voor 
de gemeente. Alexei heeft een visrokerij op het erf van zijn grootmoeder en wil dit graag 
uitbreiden. In verband met een erfeniskwestie ondervindt hij hierin weerstand van 
familieleden. Momenteel legt hij zich toe op het vetmesten van eenden en ganzen. Met een 
zelfgebouwd apparaat gaat hij foie gras produceren. Hij hoopt met de verkoop van eenden- 
en ganzenlever in zijn onderhoud te voorzien.  
 
Algemeen 
De plannen van de huisbaas om het appartement van Jakob en Irina te verkopen gaan niet 
door. Het huurcontract wordt verlengd tot december. De huur moet wel voor de gehele 
periode vooruit worden betaald. 
Er is dringend behoefte aan een andere auto om de naburige gemeenten te bezoeken,  
(t.z.t.) gemeenteleden naar de kerk te brengen e.d. 
De kerkelijke gemeente van Bad Sooden-Allendorf , waar Jakob aan verbonden was voor zijn 
vertrek naar Marx, heeft eventueel een tweedehands Ford met 9 zitplaatsen gevonden. Deze 
zou Jakob bij zijn eerstvolgende bezoek, misschien in augustus, mee terug kunnen nemen. Er 
moeten dan invoerrechten worden betaald. Voor een auto met een 2 liter motor betekent 
dit € 4000,=   
De Maarten Luther bond en een andere Duitse organisatie hebben elk € 5000,= beschikbaar 
gesteld. De rest wordt betaald door de gemeente van Bad Sooden-Allendorf. 
De invoerrechten wil de kerkelijke gemeente van Marx zelf bijeen brengen met de verkoop 
van de oude bus. 
Mocht Jakob voor die tijd een andere auto vinden in Rusland, dan verdient dit de voorkeur. 
 
 
 



 

Vanuit de werkgroep 
In september 2020 is het 25 jaar geleden dat wij ons financieel verbonden hebben aan de 
kerkelijke gemeente in Marx.  
Begin dit jaar zijn er plannen gemaakt om dit jubileum feestelijk te gedenken met een 
sponsordiner. 
Het menu met Russische gerechten is klaar, de keukenbrigade heeft de pannen tevoorschijn 
gehaald maar…..toen zaten we ineens met de anderhalve meter samenleving en willen het 
“pop-up” restaurant even in de wacht zetten. 
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen: “wat in het vat zit verzuurt niet” zullen 
we maar zeggen. 
 
We zijn dankbaar dat onze sponsors het werk in Marx al zo veel jaren ondersteunen. De 
bankrekening laat dan ook een mooi solide bedrag zien. Hoewel wij graag een financiële 
reserve willen aanhouden om ook in de toekomst aan onze verplichtingen te kunnen blijven 
voldoen, is er ruimte om het werk in Marx met incidentele projecten te ondersteunen. 
Als werkgroep beraden wij ons daarop in overleg met Potsdam en Marx. 
Ook hiervan houden wij u middels de nieuwsbrief op de hoogte. 
 

           
 
 
 
We sluiten af met de woorden die Werner Gubatz ons deed toekomen. 
Hartelijke groeten, 
Werkgroep Marx in Schoonhoven. 
 
 

Mit dem Sonntag Trinitatis ist der Festkreis des Kirchenjahres beendet und wir grüßen euch 
mit dem Wort aus Eph. 4,15: 

 
Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe 
und wachsen in allen Stücken zu dem hin, 

der das Haupt ist, Christus 


