
NIEUWSBRIEF MARX (november 2020-4) 

 
Beste donateur, 
 
Met dankbaarheid kijken we terug op de kerkdienst van zondag 1 november. 
In deze dienst werd aandacht besteed aan het 25-jarige bestaan van de Vriendenkring Marx in 
Schoonhoven. Henk van Riemsdijk vertelde over 25 jaar Marx en las een persoonlijke 
geloofsbelijdenis.  

    
 
Vóór en na de dienst was er een foto-presentatie en tijdens de dienst een filmpje van Rudolph 
Brouwers gemaakt tijdens een bezoek aan Marx in 2003.  
Door een technische storing was er helaas geen geluid bij waardoor de presentatie een wat statisch 
karakter had.   
Inmiddels staan de foto’s en film MET GELUID op de website (www.pg-dehoeksteen.nl/marx). 
De Vriendenkring Marx in Potsdam heeft ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum een nieuwe folder 
ontworpen. Wij sluiten hem als PDF-bestand bij. 
 
Berichten uit Marx 
Bovenstaande aanhef is eigenlijk niet juist. Jakob en Irina verblijven nog steeds in Duitsland. 
Zij hoopten voor 4 oktober terug te zijn in Marx voor de viering van het oogstfeest. Dit bleek een 
illusie omdat het reizen naar Rusland ernstig wordt bemoeilijkt vanwege de corona-crisis. 
Op donderdag 8 oktober konden zij mee met een vlucht van Aeroflot. Bepakt en bezakt en met de 
uitslag van een negatieve coronatest meldden zij zich aan de balie op de luchthaven. 
Helaas werd hun de toegang tot het vliegtuig geweigerd omdat ze met hun huidige 
verblijfsvergunning alleen Rusland in mogen als daar familie woont. Dit allemaal vanwege de huidige 
situatie rond het virus. 
Via het kerkbestuur en aartsbisschop Brauer wordt nu geprobeerd om zo spoedig mogelijk een 
inreisvisum te krijgen.  
 
De situatie in Marx 
Vanaf begin september werden de bestaande beperkingen in Rusland versoepeld en kon het 
oogstfeest gevierd worden. 
Nu zijn de regels weer aangescherpt vanwege het sterk oplopende aantal infecties. Gemeenteleden 
boven de 65 jaar en kinderen mogen niet meer deelnemen aan de dienst. 
 

http://www.pg-dehoeksteen.nl/marx


           
Oogstfeest 
Het oogstfeest wordt bij toerbeurt groot gevierd in één van de gemeenten binnen de regio. 
Dit jaar was dat in Saratow en volgend jaar zal dat in Marx zijn en het jaar daarop in Sorkina. 
Op 11 oktober is er een kleinere viering in Marx geweest. Deken Andrej Dzchamgarow heeft deze 
dienst geleid bij afwezigheid van Jakob Rüb. 

           
 

                    
Terugblikkend op het oogstfeest laten Helga en Werner, evenals Jakob en Irina u hartelijk 
groeten met de woorden uit Psalm 145 vers 15 en 16: 
 

Aller Augen warten auf dich, 
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 

Du tust deine Hand auf 
und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. 

 


