25 jaar Vriendenkring Marx (Rusland)
1995 Begin van Vriendenkring Marx
In januari 1995 maakten wij kennis met de Marxgroep in
Potsdam. Ursula Friedrich had gehoord van Ingeborg von Lupin
dat een kerklid in Marx wilde gaan studeren voor predikant.
De vraag was: hoe komen wij aan geld om dit plan te steunen?
Het voorstel is donateurs te werven met als gevolg de oprichting
van de Vriendenkring Marx in Schoonhoven.
In september 1995 werd het eerste bankafschrift ontvangen.
Er waren toen 16 donateurs. Het begin was er!

1995 Wolodja Rodikow in Berlijn
Vanwege de vacante predikantsplaats gaat Wolodja Rodikow in september 1995
theologie studeren aan het Paulinum Seminar in Berlijn om tot predikant te
worden opgeleid.
Een studie van vier jaar.

1999/2001 Terug in Marx
In 1999, na de studie in Berlijn, begint hij als prediker in Marx
waarna hij in 2001 wordt ingezegend als Pastor.
Onder zijn leiding is begonnen met o.a.:
kerkdiensten op zaterdagavond en zondag, jeugdwerk,
catechisatie en de wekelijkse Bijbelkring.

2001 Brandstichting in de kerk
Door brandstichting in de kerk werd het interieur
zeer ernstig beschadigd.
Met onze geldelijke steun kon een nachtwaker
worden aangesteld. Verder is bijgedragen aan
vervanging van de kerkbanken die lokaal werden
gemaakt.

2013 20 jaar kerk in Marx
Onder Stalin werden alle kerkelijke
activiteiten van Wolga Duitsers
verboden en vele kerken gesloopt.
In 1993 werd het initiatief genomen
door Eleonore Herdt voor de
heroprichting van de kerk in Marx.
Namens de Vriendenkring in Schoonhoven was Jozien Hoogeweij bij deze feestelijke herdenking
aanwezig. Wolodja Rodikow ontving uit haar handen een prachtig stola.

2014 Bezoek aan Schoonhoven
Wolodja Rodikow brengt samen met Swetlana Tschajun en Natalja
Mejdt, beiden kerkenraadslid, een bezoek aan onze gemeente.
Naast de gesprekken over het gemeentezijn in Marx en
Schoonhoven hebben wij hen ook een paar typische Hollandse
dingen laten zien zoals de Sint Janskerk in Gouda en de molens in
Kinderdijk.

2014 – 2017 Renovatie kerk
Vanaf 1918 tot aan 2014 vindt er nauwelijks
onderhoud aan de kerk plaats. In 2013 neemt
Viktor Schmidt, een Russische zakenman uit
Saratow, de regio waar ook Marx in ligt, het
initiatief om de kerk te restaureren en de toren te
herbouwen.
Op de foto’s rechts is
het resultaat goed te zien. De gemeente beschikt
thans voor vele jaren over een heel mooi Godshuis.

2019 Bevestiging Jakob Rüb
Op 13 oktober 2019 wordt Jakob Rüb bevestigd als
nieuwe predikant in Marx nadat in juli 2019
Wolodja Rodikow was uitgezwaaid. De echtgenote
van Jakob, Irina, verricht ook taken binnen de
gemeente in Marx, waaronder het kinderwerk.
De resultaten van zijn werk en inspanningen zijn
veelbelovend.

Praktische steun aan de Gemeente in Marx

Het bijdragen aan:
het traktement van de predikant; het mogelijk maken van bezoeken door gemeenteleden uit Marx;
organisatie van jeugdkampen; diaconale hulp aan gemeenteleden zoals uitreiking van
kerstpakketten, bekostiging van het Heilig Avondmaal, bekostiging van drukwerk; aanschaf en
onderhoud van een nieuwe Diaconiebus in 2008.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmelding
Donateur Marx

Ook donateur worden? Dat kan al vanaf € 2,50 per maand.
Lever daarvoor dit strookje ingevuld in bij Henk van Riemsdijk, Voltastraat 91, 2871 ZM SCHOONHOVEN.
Naam:

______________________________________________

Adres:

______________________________________________

Handtekening

E-mailadres ______________________________________________
Bedrag:  € 2,50 per maand
 € 5,00 per maand
 € 10,00 per maand
 Ander bedrag, n.l. € _______ per maand / kwartaal / jaar
of meld u aan via de website www.pg-dehoeksteen.nl/marx

______________________________

