
NIEUWSBRIEF MARX (april 2021-2) 

 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und 
sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. 

Markus 10; 45 
 

Wir wünschen allen eine gesegnete Osterzeit, Gott befohlen. 
Irina und Jakob 

 

 
 
Beste donateur, 
 
Met bovenstaande tekst brengen wij u de hartelijke groeten over van Jakob en Irina Rüb. 
Met pijn in hun hart laten zij weten dat zij nog steeds in Wetzlar (Dld.) verblijven en de vooruitzichten 
om naar Marx terug te keren, ronduit somber zijn. 
 
Jakob schrijft ons: “De mens wikt, God beschikt”, “We hadden allerlei plannen gemaakt voor de 
Paasdienst in Marx en ons er op verheugd om de dienst zelf te kunnen leiden nadat we ook het 
Kerstfeest op afstand hebben moeten meemaken”. 
 
Toch zijn ze dankbaar voor de digitale mogelijkheden om met de gemeente in Marx te kunnen 
communiceren en deze te begeleiden. 
Minstens drie keer per week heeft Jakob online contact om informatie uit te wisselen en de 
gemeente op afstand te leiden. Via WhatsApp geeft hij les aan catechisanten. 
Op vrijdagavond bereidt Jakob de kerkdienst voor met de tijdelijk aangestelde ds. Victor Damsen. 
Ook de kerkenraadsvergaderingen worden digitaal bijgewoond. 
Samen met deken Andrej Dzchamgarow coördineert hij de bezoeken en diensten in de omliggende 
dorpen. Jakob en Irina zijn heel blij dat ze op deze manier toch nog kunnen werken in de gemeente. 



Pasen 2021 
Na een ingetogen dienst op Goede Vrijdag 
(nog te zien via: https://www.instagram.com/tv/CNKxmAkFBML/?igshid=9iq9llbr3quu) 
was er op Eerste Paasdag een feestelijke kerkdienst, geleid door deken Andrej Dzchamgarow, met 
zang en toneelspel. Helaas is deze dienst niet opgenomen maar er zijn diverse foto’s doorgestuurd. 
Hierbij een impressie: 

        
 

       
 

      
 
 

Tot slot 
We zijn heel blij met de goede contacten met het echtpaar Rüb. Via Helga en Werner Gubatz worden 
we voorzien van informatie en foto’s, waarvoor we hen weer graag willen bedanken. 
 
Onze hartelijke groeten, 
Werkgroep Marx in Schoonhoven. 
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