
NIEUWSBRIEF MARX (augustus 2020-3) 

 
Beste donateur, 
 
Volgens de app “Weer & Radar” is het momenteel goed toeven in Marx met zo’n 22 graden op de 
thermometer. Toch is de temperatuur extreem hoog geweest, meldt Jakob ons, wat zijn weerslag had op 
met name oudere en zieke gemeenteleden. 
Wij kunnen ons daar wat bij voorstellen.  
 
24 juni Dag van Johannes de Doper 
Ook in Marx werd op deze dag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Jakob had een 
geluidsopname gemaakt zodat om 10.00 uur vanuit de kerktoren via luidsprekers klokgelui over de stad 
klonk. Het gemeentebestuur vond dit zo mooi dat Jakob is gevraagd om bij officiële gelegenheden de 
“klokken te laten luiden”. 
Met de katholieke kerk in Marx was op deze dag een gezamenlijke fietstocht met gemeenteleden 
voorbereid. Na een korte pauze in de Lutherse Kerk in Orlowskoe met zang en gebed, ging men door naar 
Ryazanovka voor thee met blini’s. Om 16.00 uur was het hele team in Sorkino waar een viering werd 
gehouden en daarna gegeten. De route ging door heuvelachtig gebied grofweg langs de Wolga in 
noordelijke richting. 
 

                                                    
 
Gemeente en gemeentewerk 
Met het opheffen van alle beperkingen omtrent Covid-19 zijn normale kerkdiensten weer mogelijk, evenals 
het houden van het Heilig Avondmaal. Er zijn nog steeds geen ziektegevallen in de kerkelijke gemeente van 
Marx en de omliggende dorpen. 
Jakob heeft twee nieuwe families mogen verwelkomen. Helaas is het oudste gemeentelid, Erna, overleden 
en op 6 augustus begraven.  
Sinaïde, voormalig kinderarts en grote steun voor de gemeente en Jakob, lag 10 dagen in het ziekenhuis. Zij 
heeft een zwak immuunsysteem. 
Oud gemeentepredikant Wolodja Rodikov is hersteld en heeft zijn werk weer hervat. 
 
Binnen de kerkenraad zullen diverse mensen aftreden. 
Jakob wil een bijeenkomst beleggen om nieuwe mensen te kiezen voor de kerkenraad. Tijdens de 
bijeenkomst zal hij uitleggen wat het kerkenraadswerk precies inhoudt en wat er van nieuwe 
kerkenraadsleden gevraagd wordt. Voor diverse mensen binnen de kerkenraad is het kerkenwerk een 
sluitpost, vindt Jakob. 
Ook het werk aan de website vordert niet erg. 
Men is nog op zoek naar een geschikte auto in Rusland. Er is al wel wat geld ingezameld. 
Jakob is bezig met het opstellen van een nieuwe lijst van gemeenteleden. Alle personen die kerkenraadslid 
willen worden moeten belijdenis hebben gedaan. Zo niet dan moet er catechese gevolgd worden.  
 
 
 



De opleiding van de drie predikanten vordert goed. Er moeten nog diverse onderwerpen worden 
behandeld, waaronder begrafenissen. Er is een andere traditie van begraven in Rusland. Jakob wil de 
verschillen goed bespreken en wijzen op de vorm binnen de Duits Lutherse kerk. 
 
Jakob en Irina 
Het is inmiddels een jaar geleden dat Jakob verhuisde naar Marx. Irina volgde drie maanden later en in 
oktober 2019 is Jakob bevestigd als predikant. 
In een evaluatiegesprek met de deken Andrej Dzchamgarow uit Saratow komt naar voren dat men vol lof is 
over het werk van Jakob in Marx: “in een jaar tijd heeft God veel gedaan door de bediening van Jakob als 
zendeling. Godsdienstonderwijs aan kinderen en jongeren, diaconaal werk, opleiding van een prediker uit 
eigen gelederen, (belijdenis)catechisatie en een seniorenkoor opgericht”, zo lezen we. 
 
Jakob en Irina hebben een vlucht naar Duitsland geboekt voor vergaderingen en familiebezoek op 18/19 
augustus. Momenteel is het onzeker of deze doorgaat omdat een eerdere vlucht werd geannuleerd door 
de overheid. Indien het mogelijk is willen Jakob en Irina proberen om ook hun sponsorgemeenten Potsdam 
en Schoonhoven te bezoeken. 
  

  
  Avondmaalsviering in Lipovka                                    Catechese tijdens jeugdkamp in Saratow 

                                                                                         
Jeugdkamp in Saratow                                                  Olga en Irina “keukenbrigade jeugdkamp”                                       
 
Jakob en Irina laten u hartelijk groeten, 
evenals Werner en Helga Gubatz, die weer voor alle informatie zorgden, 
met de woorden uit Psalm 50 vers 23: 
 

 
Wer Dank opfert, der preiset mich, 

und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. 
 


