
V R I E N D E N K R I N G  M A R X 
 
Na onze bijdrage in het maart-nummer van Samen van dit jaar willen wij onderstaand het nieuws 
over en uit Marx weer graag met U delen. 
Te beginnen bij onderstaande tabel waarin de inkomsten en uitgaven van de Vriendenkring Marx in 
Schoonhoven en de Vriendenkring Marx in Potsdam m.b.t. het jaar 2020 zijn opgenomen. 
 

Inkomsten Uitgaven 

Collecten  Schoonhoven               €        400,00 
Collecten Potsdam                         €       511,40 
Giften  Schoonhoven                    €        280,00 
Giften Potsdam                              €    1.030,00 
Donaties Schoonhoven                €     4.333,32 
Donaties Potsdam                         €    2.844,58 
Rente Potsdam                              €        168,91 
 
Totaal                                              €   9.568,21                                         

Diverse kosten                           €           183,84 
Diaconale steun                         €           750,00 
Vakantie- en Toerusting           €           750,00 
Predikantsplaats in Marx          €     12.000,00 
 
 
 
 
Totaal                                           €     13.683,84    

 

De betalingen aan de Gemeente in Marx worden gedaan door de Vriendenkring Marx in Potsdam en 
bedroegen in 2020 € 13.500,-. De Vriendenkring in Schoonhoven heeft bijgedragen € 6.735,81, 
bestaande uit donaties, giften en collecten.   
 

Na hun bezoek aan Duitsland in augustus 2020 konden Jakob en Irina Rüb niet terugkeren naar Marx 
als gevolg van de oplaaiende pandemie. Noodgedwongen deed hij zoveel mogelijk zijn werk via 
internet; zoals de opleiding van gemeenteleden om te mogen preken in de regio, catechese en het 
aansturen van zijn plaatsvervanger Victor Damsen. 

Zoals reeds gemeld in de zondagsbrief kon Jakob op 
18 april zijn plaats weer innemen in Marx. 
Hij werd door de Gemeente 
in Marx met open armen 
ontvangen en is weer volop 
aan het werk. 
 

Er is inmiddels een 
evangelisatie-busje 
aangeschaft; de antependia, 
waaraan de vriendenkring 
een grote bijdrage heeft 

geleverd, zullen worden vervangen en ook de voorbereiding van de 
zomerkampen in Saratow is in volle gang.  
 

Over deze onderwerpen wordt u uitgebreid bijgepraat via onze 
nieuwsbrief die begin juli zal verschijnen. Bent u donateur dan ontvangt u de nieuwsbrief 
automatisch in de bus of via de mail. 
 

Ook donateur worden van dit diaconale project….? 
Meldt u aan via de website van onze Hoeksteengemeente of neem contact op met Henk van 
Riemsdijk of Aad de Winter. 
Ook de nieuwsbrieven worden te zijner tijd op de website geplaatst. 
 

Tot zover het nieuws over en uit Marx op dit moment. Zodra er weer nieuws is zullen wij dat graag 
aan u doorgeven. 
 

Ook op de website van onze Gemeente is heel veel over dit project te vinden. Wij zullen u ook daar 
graag ontmoeten! 


