
NIEUWSBRIEF MARX (oktober 2021-4) 

 
Beste donateur, 
 
Nu de herfststormen in aantocht zijn en de bladeren vallen, nemen we u eerst nog even mee naar 
het zomerse Marx. 
 
Evenals vorig jaar heeft de kerkelijke gemeente In de maand juli een aantal activiteiten 
georganiseerd voor de jongeren uit de gemeente en voor hun familieleden.  
Met de gemeenteleden van de katholieke parochie is een fietstocht gemaakt naar de ruïne van de  
Evangelisch-Lutherse kerk in Lipowka.  
De dag begon met een gezamenlijke dienst in de kerk van Marx en had als thema: “Hij moet groeien, 
maar ik moet afnemen.” Na een fietstocht van zo’n 36 km. stond er een maaltijd klaar bij de 
ruïnekerk en was er tijd voor bijbelstudie en ontspanning. 
 

    
Van 6 t/m 10 juli vond het kano kamp plaats met als thema: ”Want Hij is onze vrede.”  
De 18 deelnemers startten in de buurt van Balakovo op de westelijke oever van de Wolga, bij het 
stuwmeer van Saratov. Elke morgen voor het ontbijt werd er een korte viering gehouden. 

‘s-avonds rond het kampvuur maakten ze van de gelegenheid gebruik om de bijbel beter te leren 
kennen en liederen te zingen. 



Na 110 km. werd de eindbestemming bereikt, een eiland even buiten de stad Marx.  

 
Het derde kamp wat georganiseerd werd was een familiekamp op een groter eiland ongeveer 30 km. 
van Marx.       
Thema was: “succesvolle missie” n.a.v. Exodus 2. Diverse gezinnen deden hier aan mee en met 16 
tenten en een mobiele keuken leek het een echte camping. 
Na het ochtendgebed en het ontbijt was er voor elke leeftijdsgroep bijbelstudie en ruimte voor 

gesprekken. Iedereen zette zich enthousiast in voor alle activiteiten. De keukenbrigade had het zwaar 
om te koken voor zo’n grote groep mensen bij temperaturen boven de 35 graden. 
Jakob meldt: “We hadden geen tekort op het eiland, geestelijk noch lichamelijk.” 
 
Jakob en Irina 
Misschien heeft u haar herkend op de laatste foto, druk in de weer met de maaltijd: Irina. 
Zij kon in juli al terugkeren naar Marx en zo meehelpen met de organisatie van het familiekamp. 
Ook voor Irina is een permanente verblijfsvergunning aangevraagd. De verwerkingstijd van de 
aanvraag kan 4-6 maanden duren.  
 
Eind september was Jakob een hele week in Moskou in verband met Kerkendag. 
Er vond een tweedaags pastoraal college plaats en ook een speciale dienst waarin alle 
beschermheren werden geëerd die opmerkelijke diensten hebben bewezen bij de wederopbouw van 
de Lutherse kerken in het Europese deel van Rusland. 
 
 
 
 



Aartsbisschop Brauer heeft verder plannen voor de wederopbouw van oude kerken in o.a. Lipowka. 
Dit is de kerk/ruïne die ook genoemd wordt aan het begin van deze brief. 

 
Gemeente en gemeentewerk 
Hoewel de berichtgeving over de pandemie in Rusland zorgelijk is, is de kerkelijke gemeente vrij van 
corona. Alle diensten en vieringen vinden plaats zonder beperkingen. 
Diverse gezinnen die benaderd waren en meegedaan hebben aan de zomerse activiteiten bezoeken 
nu regelmatig de kerkdiensten. Het oogstfeest heeft inmiddels plaatsgevonden. U houdt de foto’s 
van ons tegoed maar via de volgende link is de oogstdienst terug te kijken.  
https://www.instagram.com/tv/CU1wxdNBq_z/?utm_medium=share_sheet  
Diverse oude gemeenteleden hebben intensieve hulp nodig en ontvangen medicijnen waar zij zelf 
geen geld voor hebben. Er is goed contact met de hulporganisatie Caritas. Deze voorziet de diaconie 
van hygiënische hulpmiddelen ter verzorging van deze ouderen.  
 
Vanuit de werkgroep 
Wat zijn we verrast door het enthousiasme waarmee u gereageerd hebt op onze twee acties: 
“Winter aan de Wolga.” 
De loterij is een groot succes gebleken met de verkoop van 259 loten.  Natuurlijk waren er ook 
kosten maar we kunnen u meedelen dat de eerste actie € 1136,46 netto heeft opgeleverd. 
Naast de loten verkoop zijn ook diverse giften ontvangen. Na de afronding van de tweede actie 
ontvangt u een uitgebreid financieel overzicht. 
Dinsdag 19 oktober zijn de winnende loten getrokken door Ds. Chris Koole en de prijzen zijn 
inmiddels uitgereikt. 

 

https://www.instagram.com/tv/CU1wxdNBq_z/?utm_medium=share_sheet


  1e prijs: fam. v/d Heide                             2e prijs: fam. Rijlaarsdam                   3e prijs: ds. Agnes Gooijer                       
         
 
Ook de verkoop van de advents- en kerstartikelen loopt goed. We hebben al adventskaarsen en 
schervenengelen bij moeten bestellen. Geweldig! 
Jakob liet ons weten dat hij ook dit jaar met Kerstmis gemeenteleden en niet-gemeenteleden een 
pakket wil geven, evenals de jeugdgevangenen en de gehandicapte kinderen. 
We zijn heel blij dat we zijn werk dit jaar met € 1200,00 kunnen steunen. 
Het geld wat we overhouden zal volgend jaar voor hetzelfde doel ter beschikking worden gesteld. 
 
Groeten 
Deze brief zou niet geschreven kunnen worden zonder de inzet en informatie van Helga en Werner 
Gubatz uit Potsdam. U krijgt van hen de hartelijke groeten. 
Alle telefoonnotities beginnen altijd met een groet van Jakob en Irina Rüb. Zij bedanken u voor de 
gebeden en aandacht voor het werk in Marx, begeleid door een bijbeltekst die wij u ook deze keer 
niet willen onthouden. 
Wij sluiten ons vanuit de werkgroep hierbij van harte aan. 
 

Wie zuinig zaait, zal ook zuinig oogsten; 
En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. 

2 Kor.9 vers 6 
 
 
 
 


