
NIEUWSBRIEF MARX (januari 2021-1) 

 
Beste donateur, 
 
Jakob en Irina wensen u allen een gelukkig nieuwjaar en Gods zegen toe. 
Jakob heeft het druk gehad met het leiden van huisgroepen en het bezoeken van zieken…… 
echter niet in Marx maar in zijn oude gemeente in Wetzlar (Dld). 
U begrijpt het al, er is nog steeds geen inreisvergunning afgegeven. Zij hopen dat bisschop Brauer 
nog wat kan bewerkstelligen om de terugreis naar Marx mogelijk te maken. 
 
De situatie in Marx 
Vanwege de lange afwezigheid van Jakob heeft deken Andrej Dzchamgarow een tijdelijke vervanger 
voor Jakob aangesteld. 
Predikant Victor Damsen is lid van het Saratow Provoostkantoor en heeft zijn opleiding bijna 
afgerond.  
De voorzitter van de kerkenraad, Swetlana, is inmiddels teruggetreden en Alexander Schmidt is 
benoemd als nieuwe voorzitter. Zodra het mogelijk is om een gemeentevergadering te beleggen zal 
de nieuwe kerkenraad worden gekozen. 
Gemeentelid Alexei heeft het zo druk met zijn foie-gras bedrijfje dat men hem niet meer in de kerk 
ziet en hij ook helemaal niets doet aan de website van de kerk.  
Boekhoudster Oxana heeft haar inburgerings- en taalcursus Duits afgerond en zal, zodra het mogelijk 
is, naar Duitsland  emigreren. 
Hoewel er zorgen zijn vanwege het feit dat trouwe gemeenteleden lijken af te haken, wordt de 
gemeente niet echt kleiner. Op dit moment hebben 52 mensen zich aangemeld om lid te worden van 
de kerk. We hopen en bidden met Jakob en Irina dat er capabele mensen te vinden zijn om het 
kerkelijk werk op zich te nemen. 
In ieder geval worden de zondagdiensten nu door  ds. Victor Damsen geleid, Valentina zorgt voor het 
kinderwerk en Sergej Bochan houdt een bijbelstudie uur op woensdag. 
   

                      
  Victor Damsen met een gemeentelid  en  Sergej Bochan bij het uitdelen van kerstpakketten. 

 
Jakob is verheugd om te melden dat er een nieuwe preekstoel en liturgische tafel gemaakt zijn. 
Hij hoopt dat deze met Pasen kan worden ingewijd, inclusief nieuwe antependia (liturgische kleden). 
 
Terugblik op advents- en kerstperiode 
Tijdens de adventsperiode heerste er een koortsachtige activiteit onder betrokken gemeenteleden 
om in korte tijd ruim 70 kerstpakketten samen te stellen. 
De pakketten, met een waarde van € 20,= werden gefinancierd uit giften en collectes. 
Vanuit Duitsland heeft Jakob instructies gegeven over samenstelling van pakketten en de 
doelgroepen. 
 
Armen, zieken, mensen met een zeer klein pensioen ontvingen een voedselpakket. Hieronder waren 
gemeenteleden maar ook mensen die niet tot de kerk behoren.  



De gedetineerden van het jeugdgevangeniscentrum Marx en de veelal gehandicapte kinderen uit het 
revalidatiecentrum ontvingen een pakket, passend bij hun leeftijd. 
 
Er is een traditie in Rusland om elkaar met 31 december cadeautjes te geven. Deze worden 
“gebracht” door Vadertje Vorst, de Russische tegenhanger van de kerstman. 
 
De kerkelijke gemeente in Marx heeft de pakketten voor Kerst uitgedeeld en de Kerstperiode 
aangegrepen voor een evangelisatie campagne. Vijf gemeenteleden hebben de pakketten rond 
gebracht en verteld wat het kerstfeest betekent. In elk pakket zat een folder met daarop het verhaal 
van de geboorte van Jezus zodat het nog eens nagelezen kon worden. Op de folder stond ook een 
verwijzing naar de Evangelisch Lutherse Kerk in Marx. 

                    
                                      Het inpakken, sorteren en uitdelen van de pakketten 

        
Veel oude mensen waren verbaasd en ontroert dat er aan hen gedacht werd. Kerst kreeg zo wat 
meer glans in hun moeizame leven. 
Ook de jongeren in de gevangenis waren blij verrast. Velen van hen hadden nog nooit de boodschap 
van Kerst gehoord. 
Met het revalidatiecentrum is een bijzondere band. De huidige directeur was vroeger een leerling 
van Jakob. Uit diverse delen van Rusland komen geestelijk- en lichamelijk gehandicapte kinderen 
naar dit centrum voor ongeveer zes weken om aan te sterken. 
De kinderen waren heel blij met de cadeautjes voor zover ze dat konden aangeven. 
De kinderen die mobiel zijn bezoeken ook de kerkdiensten. 
 
De opvoering van het kerstspel is een hoogtepunt voor de gemeente. 
Voor alle spelers was een nieuw kostuum genaaid door een alleenstaande oude dame die nooit 
eerder naar de kerk kwam. Het werk vulde haar eenzame dagen en ze vroeg zich af waarom ze 
eigenlijk nooit eerder naar de kerk was gekomen. 
 



                         
 

 

 
 

 

 

 
 

       
De dienst op kerstavond werd zeer goed bezocht. Ds. Victor Damsen leidde de dienst en na afloop 
ontvingen de mensen een presentje uit handen van Alexander Schmidt en zijn vader. 
 
Vanuit de werkgroep 
Een nieuw jaar is aangebroken.  
Binnenkort hoopt de werkgroep te vergaderen waarbij we gaan kijken of er extra financiële hulp kan 
worden gegeven aan bijvoorbeeld ouderenzorg / jeugdkampen / kindernevendienst.        
Uiteraard zonder dat onze vaste financiële verplichting voor instandhouding van de kerkdiensten in 

gevaar komen. Om dit mogelijk te maken zien wij ook in 2021 uw donatie graag tegemoet. Voor 

vragen kunt u bellen met Henk van Riemsdijk. 

Tot slot 
Ook nu weer bedanken wij Helga en Werner Gubatz hartelijk voor de informatie en foto’s. 
Zoals gewoonlijk sluiten wij af met de woorden die zij meestuurden uit Psalm 86:11 
Hartelijke groeten, 
Werkgroep Marx in Schoonhoven. 
 

Weise mir, HERR, deinen Weg,  
dass ich wandle in deiner Wahrheit;  

erhalte mein Herz bei dem einen,  
dass ich deinen Namen fürchte 


